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Yenibirmnme111edo1ru ı Türkiyede fikir ve adalet hürriyet vardır. Moskovada 
İngilte;e'de işci ftrk~~~run. ık-

~:~~~~~:~i~~:a:;~ ~:~~~r~ intisar eden Pravda gazetesi bunu blisin .. o 
da bazı emareler belirmeğe baş- ' 

~~~~~~~:ia?i~~~~~~~i~~t~:~;;; ~;~ iVunanlıları~ ınu"z9"ere damları tarafından ı-tcnı.a.gı 1 u ul\ 
kadar ink.'>r erlilsin, bcynei:--'lel 1 
siaysi hayat b~~ünİ':ii. sı:1-asq 
muvazc.ne prensıpıne ıst.nat et
mektedir. Milletlerin haıt mi.isa 
vat ve istiklal hakkındaki teı::ı:,
kileri değişmedikçe, ve beynel
milel nizam yeni umde ve müey 
yidelere göre teessüs etmedi';ce, 
muvazene ptensipinin kıymet
ten düştüğünü iddia etmek saf
dillik olur. Cemiyeti Akvam si
yaseti muvazene siyasetini or
tadan kaldırmış, ancak onu da
ha yaldızlı ve aldatıcı bir şekle 
sokmuştur. 

Muhtelif kemiyet ve keyfiyet 
!erin üzerinde daima tesir yaptı
ğı müvazene seyyar ve hassas 
bir şeydir. Daima zamanın ve 
her nevinden beşeri inkilapların 
tesirine tabidir. Amerika ve Ja
ponya cihanşumul bir rol oyna
mağa başlamadan eve! Avrupa 
müvazenesi tabii başka bir saf
ha arzetmekte idi Amerikanın 
hudutsuz servet ve iktisadi kurl
retile meydana çıkması terazi
nin gözlerine yeni ağırlıklar ila
ve etti. Cihan harbinden sonra 
Avrupa müvazenesi ve bittabi 
cihan siyasetinin umumi hatları 
bu yeni sıkletlerin tesiri altında 
yeni bir istikamette inkişaf et

Rus gazetesinin gaflet ve hezeyanı 
-------------~~~· .. 

Pravda gazetesi komünistliği mukaddes bir dava 
sayabilir; fakat dünyanın hiç bir davası da Tür
kiyede nasyonalistliğin daha az mukaddes bir 

dava sayılmadıgına sebep olamaz 

Türk amelesi her şeyden evvel mili ve vatani hisle1•le çalışır. Bunu 
bizzat Tas ajansı m11habirinin görmediği bile kabul edilemez 

•••••• 
Moskovaaaki Pravada gazetesinin Türkiye hakkında bazı münasebet-

siz ne,riyatından haberdar olduk. Bu gazete, Tas ajansının istihl!a
ratına atfen TUrklyede Komünistllğln lnki,af ettiğini, TUrk Komünlstle
rlnln (burjuvaziye kar,ı, muzaffer olacağını), yazıyor. bundan ba,ka 
lzmlrde yapılmakla olan KomUnlsllerln muhakemeleri hat<kmda yalan 
yanhf bir çok tafsilat veriyor. 

Bu ne,rlyata mukabele etmek, KomUnistllğln TUrkiyede lnkl,afına 
lmkln olmadığını söylemek, tUrk amelesinin her feyden evet mllli 
ve vatani hislerle çalı,tığını göstermek fazladır. bunu, bizzat tas ajansı 
muhabirinin görmediği bile kabul edilemez. 

meğe başladı. 

ni:~~~~a~~ı~~~~~s~!~~~:::ı~ Rus matbuatının anlaşılmayan ,,azıyeti 

-·-·----
Simdi de bir kasa 
' hikayesi çıktı .. 

--···-~-

Mamafi Pazara 
yapılacak içtimada 

bir itilafa varılacağı 
ümit edilmektedir 

Ankara, 5 ( Telefonla) -
Türk· \'unan muallak mc,ck

kri hakkında bitaraf murahhas-

!arın btirnk ile dıın 1 larici ye 'c
kaktinde aktcdilcn konfcra11>ın 

ıızıın mıiddet devam etrij\'i ve 
pazara üçuncü hir i\tima daha 
yapılmasına karar 'erildiği hll-
t!irilnıi~tir · 

Maksatları nedir ? 
Ru .ı.ru•1 nldıj!;ım nılitcmmim 

ınaliımnrn giırc, \ ıınanlılnnn 
urnıe~i wnh lıiıt ettikleri ~uoooo 

in~>iliz lir:ı-ınn mukabil lıazı ta
vizat elde ctmc)!;c ç:ıh-tıkları 

ileri ~urdıikltrı tL·kliflcnkn anla-

~tlmakt,ıd ' 
i.'1ız1111 gt•('liler 

nı te kil eden denizcilikte, kor- •••• 
k b

. k' Yı n .. n rıı.r.th~:ı•lar•n'n, bazı 
unç ır ra ıp olarak gören mu J • • •• • 

M. Papa 

\ unanlıl;ırın ttklifltrl mcı 

anında hir tte 

\ardır. Zaferi mt.tcakip diıni1,c 

J(cçti!';i iddia olunan bu kasıla· 

rın birinde ( IU,000) lnı;iliz 
lirası, bir dij!;erindc ehcmmhetli 
müce' herat bıı 1 ıındıığıı 'İiYknc

rek bunların iade•i İ>tc"mektcdlr 
1 lıikümctimtz l'C ho) le hır 

hika~ edet haberdar ılcp;ildir. 

\laınafi. dun kLi konferanstan 
<onra mı..ınkerat ha' a'ı <laha 
i}İccdir, iki tarafın dermeyan 
ettikleri kıiyudıı ihtiraziye tize

rine Pazara bir iti;Af elde edile-

cc~i ümid mC\ rnttur 

Yunan -diri \1. Papa ik mü· 
hadeıc 'ıa~ nıiırnlıhasının tebdili 

haberlerine burada ınana nril-

MilliJetin lıüJü anKeli 
Gazinin en büyiik 

eseri nedir? 
Afyon 11ıeb '"·'" 

Ulı·i bt yin <t l c. bı 
JJüyiik Oazi ôyle bir 

e;,erin bmıisidirki içinde 
asırlarda gii( yapılan 
biiyiik zaferler ı•e miihlm 
lnkllaplar ı'ardır. 

Mühim &OTgunuzun - kendi ~Ü· 
rüştime göre - cevabını vtr~bıl~ 

ek için cvvt1a aziı Münci ve Da· 
mizi ve onun m<:sai safhalarını na 

/ sıl anladıı;ımı o kadar kudreti ol-

hafazakar ve emperyalist İngi- Pravada 11e zvestıya gazetelerıı ~udafaası çok ZOI" bır mantık teklif Lrtt tkn ' •11 na~a· ettikleri 
Tiz hükumeti Avrupa milletleri- Rus matbuatının, 1'11 ~kovanın kolayl'iil'ia Bö ·leblr mantığın müdafaası çok zor:- ,a, i oımı 'ı r mcmcktcdır 
ne y~klasara~ o~a karsı durmak izah edilemeyen bir ,·azlyetl vardır: dur. Rus)'ada kaç Fırka vardır ki avrı ayrı • 

ızırt l 'fvi !ley 
mayan kalemımlc •zas etmek 

ıstedı. Amenka nın haraçgiızarı (lzvestiya ve <Pra,·ada) gazetelerinin mes- .. .. .. • • ' 'J JtalJa 
olan Avrupa'nın haleri nıhivesi tek ve vazlyetierl.., Gü)·a lzvestiva hükü- gazeteleri olsun. Bugunku hukumet, Pra- ur 1 e .. 
de.İngilt~re'ni~ bu siyasetine metin gazetesidir. Onun için hÜkOmetln vadanın müdafaa ettiği flklrlcrlni yay
m.us:ııt bır zemın hazırl~~ıştı. mes'ullyetl yalnız bu gazetenin neşrivatına dığı fırka ·a istinat ctınlyo mu? Bugfin icra 
Gıttıkçe gurur ve kuvvetını art- münhasırdır. Pravada ise Fırka gazetcsldlr 
tıraı_ı Amerika'ya karşı İngilte- hükümet bu gazetenin neşri) atından dohıyı mcvklinde bulunan z .. tlar, Pra\·ada'nın 
re'nın başında bulunacagı müt- kendini mes'ule saymıyor... mfidafaa ettır;ı fırkada değiller mi? 
tehit bir Avrupa düşüncesi bir _...,, ._,.,,... __ _ 
çok Avrupalı mütefekkir ve dev 
let adamlarınca hayli cazip bir 
fikir telakki edilemeğe başlan
dı. 1927 de vukubulan İngiliz
Amerika uyuşma teşebbüsünün 
suya diişmesi üzerine bu fikir 
daha canlandı. İngiltere Fransa 
ile daha sıkı-fıkı oldu ..• ve hat
ta biraralık İngiltere ile Ameri
ka arasında yakında bir harp 
çıkacağı bile iddia edilmeğe baş 
landı. Artık cihan ve hassatan 
ı\vrupa müvazenesinin en bü
yük ve en müessir amili İngil
tere-Amerika rakabeti olrlu. 

Bu rakabetin neticesi nereye 
varacaktı? Tarih bize gösteri
yor ki İngiltere denizlerde ken
disine karşı çıkan her kuvveti 
nihayet ezmiş ve bunlara tek 
başına hakim kalmıştır. İspa

nya, Felemenk, Fransa ve en ni 
hayet Almanya donanmaları bi

rer birer İngiliz bayrağı önünde 

baş eğmişlerdir. Amerika'yr da 
birgün aynı akıbete düçar et
mek mümkün olacak mıydı? İn
gilizler hiç bir zaman bu sual 

karşısında uğradıkları sıkıntı ve 
istirap kadar bir azap hissetme
mişlerdir. Anglo-Sakson famil

yasının genç ve dinç bir uzvu 
olan Amerika diğer rakiplere 
pek benzemiyordu. İngili7 an
cak kazanacağından emin oldu
ğu cidallere girişir. Kıramıya

cagr eli öpmekte bir mahzur gör 
mez. Amerika ile bir çatışmanın 
akıbeti oldukça meskuk görü

lünce uyu ınak elbette daha mu 
reccahtı. işte bu fikirde olan 
Mac Donald'a İngiliz efkarı u
mumıyesinin rntizaheretlerin
deıı bın de h:.ıc:'ur. 

1ngilız-Aınerika ittifakı bir 
f'mri \ak' olunca Avrupa müva 
encsi nasıl bır tekamül seyri a

J::ıcaktır' Bunun tetkikini digcr 
bir makaleye bırakıyoruz. 

ZEKİ MESUT 

Praı•ııdıııun garıp hır ma~alr.<i 

Pravada'nın marifeti } alnız 
Tas muhabirinden aldıgı haber
leri koymakla bitmiyor. Törkiye 
hakkında bir de başmakale ne~
rediyor. Bu makalesinde Türk 
amelesi a•asındakl memnuniyet
slzllklerden, vergilerin aıı;ırlıgın
dan, iktisadl buhrandan bahs· 
ediyor. Biz bu sözleri düşman 

ağzından duşman kaleminden 
çok dinledik, Dost bildlgimiz 
ktmRel~rdcn de ayni şeyleri işi

dirsek garip bir şey olur. 

Rusya dahilindeki uygunsııı/ıığu 
iirtnıl'k istcyor/ar 

Biz Pravada'nıo Türkiye hak
kında bu kabil yllzıiarını oku· 
yunca tabiatiie şuna hUkmedl· 
yoruz: Rusyada iktisadi vaziyet 
bozuktur. Dahildeki uygunsuz
luğu örtmek için efkarı umumi
yeyl harici meselelere çevirmek 
istiyorlar. Komünistliğin hariçte 
her gün yeni me•afeler kazan
dığından dem vurarak efkarı 

oyalıyorlar ! 

o memleketlerle Japılan ticaret 
muahedelcrinin tatbikatına ihti· 
marn etse, tatbil<ııtta " şikan ,, 
yapan Rus r.ıemurlnrını dikkate 
davet etse elbette müdafaa et. 
ti~ rejimin şerefi uamına daha 
büyük hizmet etmiş olurdu! 

Biz borcumuza ı•c İ'llZtımıra 
sadakat 1Jı1>trririz 

Moskovah arkadaşımız, maka
lesinde düyunu umumiyenin te
diyesini kabul edişimizi, Avrupa 
sermayebi önünde bir maglubi· 
yet telakki ediyor. Eğer ken
disi böyle bir zihniyet ta~ıJorsa 
ona diyeceğimiz yoktur. Fakat 
TUrklyenin, kendi imzasına ve 
borcuna karşı vefakArlık edişine 
de karışmasın. Biz düyunu umu
miye itilAfını, borcumuza ve im· 
zamıza sadnkatimizi göbtermek 
için imzaladık. 

Kemli rqımımız altylıınıle tahrlkdt 
vapı/mamas1111 isti.voruı 

edilmesini, kendi rejimimiz ale)'· 
hinde tahrikAt yapılmamasını 

da mutinka btiyoruz. 
Praı•ada gaıete.~i Homü

ııistliği nıuknddes bir dava 
snyabillr; fakat dünyanın 
hiç bir darası da Tiirkiye
de Nasyonall.~tligin daha 
az muknddes bir daı•a sa
yılmadıfiına sebep olamaz. 

Pral'llılamn gııjlcli 

Komünistler hakkındıl mahke-
melermizln tecelli eden adaletini 
eğer Pravada relikımız görmü· 
yorsa onu gafletine vermelidir. 
Biz Komünistleri takip ederiz 
Fakat adalet ve kanun eliyle ... 
MeselA: Anadoludan Rusyaya 
kaçmış Bol eviklerie beraber 
çalışmış, sonra pasaport•uz ola
rak Anadolu limanlarından c;ı· 
kan bir Komünist Türk , daha 
geçen gün mahkemede beraet 
etti. Şimdi b&J atını serbes ola· 

Nasyonalizm, Bolşevizm, Fa- rak kazanıyor. Acaba Rusyadao 
'izm, bunlar birer idare sistemi- kaçmış Halis beyaz bir Rus pa-
dir. Bu istemlerde her şeyden saportsuz olarak Odesaya çıksa 

/flus elmiş bir po/ilike sistl'mi evei disiplin hakim olmalıdır. Kırmızı mahkemeden beraet 
Pravada'nın yaptığı budur. Başka memleketlerin idare sis· atmasına imkan olur mu? 

fakaı bu politika sistemi illA• temlerine karışmaga nasıl hak- T · iırkiyeıle fikir ve adalet hürri-
etmlştlr. Provada, başka mem- kımız yok•a, kendi memleketi- yeli bıı kadar ilertleılir. PraJ<Gıla 

leketlerde tahrikat y apacagı yerde mizde, kendi rejimimize hörmet b 
ıınu iyi bil>1rı. 

-j~;;;dz'::?"ed;i;ij--~fHSÜiiS-Iİ-ffia-li"""" ---B-i;....;;K.-~;.;;,;li;;;;l i-da-· m-· a-m-a-h-

Tahran, 4 ( A. A ) - Ma
zendran mırıtakasında bahrifa
ris, Eşnf ı·e Amut şehirlerin
de şiddetli ze/ze/e/erolmuşfur. 

Rusyaya mracal meselesi 
Sl·hriınızdc urk !{us ticar; mü· 

na chatı hakkıııdaki şikheıler " 
bil ha '" gcı i ~ondcrilcn dcrılcr mcs
ele-ik nıc,1ul otar lku-at 'ckAkti 
'ricarcti hırtci' "-' ınödUrU ı\ vni Bey 
dun ·\nkara\3 hareket cımiftir. 

Moskoı•a sefiri geliyor 
Mo•k"' a stfirimiz l lüseyin Ra

gop Bey yarın şthrimıze gelecek \t 

doğruc• Ankorayı gi<lc<tktir. 

Tahkikat evrakı 
Vekalete gönderildi 

Ankara. 5 "l'tldonla) Düıunu 
umnmiyt:deki büyük para sui i~tir ... 
hakkındaki tahklkaı tvrakı vlaliye 
v• k:\leti hukuk mu-.virligi tarafından 
tetkik edilmiş ve hazı noktaların 
yeniden tahkik edilme 1 için C\·rakın 
hey'eti ıdtişıvcıc iadt;ine karar 
>erilmişıir. 

M. 
--... ·---
Venizelosun 
segahatı 

Rumca gazetelere gelen mıltımııa 
gön M. Venlztlot yakında Almanya 
~• Macarl tını gldeceluir. 

küm edildi 
lzmir, 4 /Mili/yet] - Menemen

de ikisi rowk olmak üurc beş ki
şilik bir al/eyi kul/eden Hliseyinin 
idıım11111. Yaşları kiiriik n/cfugund<111 
Mehmı·ılın 13, Su/onun dıı /O sen< 
hupislrrillf' karar Vtri!mişfir. 

Yunan hariciye 
nazareti 

Dun Aıinadan şehrimize gônde
rilcn ıetgrıltara nazaran, ;\I. :\lihala
kopulo•ıııı. hali h&Zırdaki Yunan 
teklinerinin \'unanı~tan için ı~ır 
o1ması dolı)ıti1c haricıye nazırttint 

gelmek mes'uliyetini kabul eımly•· 

ceği doğru dtflldlr. M. l\lihalakupulos 
hariciye nızaretine ~elecek ve An
kara aüzakentına devam edile.:ekılr. 

- -Ticaret muahedesi 
hakkındaki 

nlüzakerat ilerliyor 
-·-lr:ıl\a 'diri \I. ()r,i ll:ırnnt 

dLI' ,\ıık.ır:ıllen 

mi\tir. 'dir c<."".ıpları, \~ll •os 

ortal:ırıııa kadar T:ırabyad:ı ı ti· 

rahat "'kcck n· onr~ n1~ztı,,l:n 

ltalyn\•I gi<lc
cckıır. \1. lir-
iri llnwnenin 

ltaiyada hir bu

çuk ny kalma'ı 
ıııuhtcmcldir 

M. Orsinı barone Ank:ırad:ı \eni 

ticaret muahetk'i aktı için ltalyan 
hcv"etı ınıırahha•,1-ı ık h:ı~lny ın 
m(;zakcr:ıt. ~ok mıı. ,ıit bir <af. 

haı:ı girmıstir. 

. ;\l ıızakt ;ata !tal) n nanııoa dc
lq!;c ol.ırak i\I. \n/.ilottı, \1. 
Colomlııı.. 1. C uarnlc, w Aw,c 
kunıırcr-ial \1. Lonnnıı i;tirak 
etmc1'tcdir. \Jıızakeratın }·akında 
itilafl" nctın·lenC(Tj\İ bn:ın 
cdilmckttili•. 

Beynelmilel ter
biye kongreleri 

Tlmmuzun 2t..ı -.ınJa ( tnt:\rt:de 
hrvne1milc1 tlr\..İ)C küngrt~i t(lpla· 

na:Caktır Bu kon 
gredcn ba-ka 
J\oi ımbi\ a darul 
fununu ıarafın· 
dan da tel'l'm" 
z n 2,l undc d' 
J;t:r lıir kunp;re 
l'°tima1na da\ et 
tdilmiştir. Bu kon· 
grcı c ınukılr da 
riilfununun ıı.:r 
hi~ ı.: fakiıltc.;;ı na:· 
zunlarından muh· 
telif ııullcılcrı• 

mensup murah· 
lııı>lar gid<eektir Saffet bry 

rurkı\e namına da c;v.i muallim 

mektebi \ c terbiye tn•utu<ü muıl

limlerindtn Mehmet . affet be ile 
1 iilmı ;\Jalik hH lşılrak edecektir. 

:\loarllimlzdcki 1'1ıiuı.ı hakkındı 

murahhı;larımız ıarıfından 
mıl6mıı Hrl!tctktl• 

l)nCa 

TOrtiJe ~ Fransa 
ftilafname netinleri 

aynı zamanda 
neşrediJecektir ... -· 
Fran•ı/. -diri ·aınlırıın son 

Tiirk· Fr:ıtbıl ıtılMı hakkınıl•ı 
şu Jıeyanatt:ı bulunmuştur· 

hıza ul'lcn metirlcr ya-
kında \ kara Ye Pari'tl n: 
.ıamarda nc ... rt:
dilcctktir lkıı 

itilafın btr iki 
tarafı dn nıcm· 

nuıı edcceıtinc 
kaniim. 

Dt\ aın edile Kont Şambron 

gelen bıi!lin mu:kıılftt :ırtık h:ıl 

lct!ilmi-tır. 

Suriyct!cki cnıl:lk 

eylüldLn itibaren hL'f iki hukıl-

mctçc hı:kd lcccktir. 

Tıırki\ c har d\ L' wkili Tt•\ fik 

Ru,ııı lk\'in muhtelif mt>de
lcrdc gcı terdip;i hıı,nıı niı eti 

burada 7.ıkrctnıcık gcçmiı c-
ccp;im.~ 

İzmirde deniz ba11yoları 
lzıııir, 4 \lilli\Ct) - Buıı;ıııı 

Liır.:ııı ~irkcti tarafınd;ın Knr~ı 

Vakad:ı \':ıptırıl:ııı deniz hanı o-

lan ıırtıunıa açılmıştır. 

Diplomat kadın 

Japon .. ıkum<'ti ilk kndın 

diplomatın \li< .'ı.k,1\.111 l'arı 

konsnlmhı)!;ıın. ı.ııir ctmi-m. 

1 C• 

Bence Gazımızin asıl r 

dolduran en yuksrk heyecan, Tı.. K 

Millcti:lin sevgisidir; çok de 
ve kutlu mefkuresinin kaynagı 
te bu sevgidir. 
Büyıik meziyetlerinden bırı de 

kalbi kadar dimağının da mukcm
mcl o! asıdır. Hissiyaıındakı yu -
seklik kadar zekasının incelıgi, a· 
zim ve iradesinin misilsiz kuc' ctı, 
akıl ve martıkının, sabır ve meta 
netinin, tahıl kuvvetinin ve çoK 
uzağı görmek hassasının mUkem
meliyetidir ki Ga2iyi muvaffaki
yetten muvaffakiyete götürmus 
ttir. 

Bütün ruhi, fikri mclekatında 
hayrete ŞJyan bir tevazün vardır· 
bunun bir c~ini. benzerini, ne hayat 
ta, ne de tarihin çizgileri ara .nda 
görmek bence kabil olmadı. Dene
bilir ki büyuk Türk milletinin hıı
katindeki harikuladelik ve Kemal 
Gazi Kemalde tec ili etmiştir. 

Daha mektep sıralarında iken g -
rülmüştilr kı. bir asker olmaya ça· 
lışan Gazi yüksek bir hamiyetpe • 
verdir. Büyük Kahremanı '"Anaf' "' 
talar" da ve sair komanda ettigı 

kıtaların başında fedakar! ki ra 
sevkeden amil işte bu hamıyc V• 

millet sevgısidir. 

Osmanlı lmperatorlugunun bin 
bir zulüm ve hata yüzünden fel· 
ceuğradıgı, milletin başsu kald -
ğı en mühim bir zamanda yine mıl 
liyet a~kıdır ki bir çok tehlikeleı 

rağmen Azız Müncinin Anadolu tc
praklarına ayak basmasına sebep c -
du. 

Sevgili Gazınin melküre ve ga · 
si Türk Milletinı kurtarmak, li~ 

lam hır idareye nail etmek, T rk 
Milletim yukseltmek idi. D ha ılk 

gunlerden bcrı, en son y:ıpı an ,, -
kılapi•ra ait duşunceier bıle y k-

1------~~---- •ek dimagında mevcuttu; b t BU GÜN bunları bilyük bir fetanetle zdm 

2 inci Hhifemizde : 
ı- Tarıh1 tc!rtı.ı.mız TC'pcdtl 

r H Vn lllki 
:2 ~ pı r 
J ~on h bcrh:r 

:ı Uncu sahifemizde: 
ı- l tanbu1 ı.uma gunl *1 nı 

ı:.l} rl 

2- Tababet \e .hllııı '' l~.al r 
t..ıada ızamname 

4 Uncu aahifemizde: 
lia\ a raporu 

t- Fflelc ı Hıhının J-'IZ!!ı 
S- liı'kAyc:. rvmın, 

il Alı 

etle 

hık· 

geldikçe bırcr birer tatbık sal-as 
çıkardı. 

Daha Erzurum Siva- kor r 
ret ve il!>ak heyetle o, h ye 

siiiye, mıidafnaı hukuk ve M 
Meclisinın açılmas zama 
devlet ıçın tasavvur o: :.an id 
şeklinin ve ıçt =ı i'lkıl•p 

!arı vardı clradei mıilıy H 
miyeti mi"lıye> 

lradeı mıllıycyc ı;ore hareket 
mek, milleti hakım kılmak, a ı 1 ' 

mantığa ve zaman 11 icaplarına 

mak gaye olmuştu. Milliyet; D 
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' r ı ya ı 1 

---1 .... -.............. --
Senet a ıp ver ik, hepsiııi Sahte vesaik davası 

d d v ettik görillilyor 8rRl8 agzn ... Berlin, 4 (A,A.) Sahte vesi-

Mi!l'}CliD lelrikası: 55 AYHAN kalar imal etmiş olduğundan 

1 
A f d. k d dolayı hakkında adli takibat ya· _ Vilya" daki Kulemi gece - man. e en ım, sa. m a . a- . d 

be k d f el pılan Orlof un muhakemesın e 
lıaşmışlardı, ônlerinde Samoil 1 ya ge.çmeyın, n e11 ı e en. ım müdafaa vekili gazetelere naza-
Atlı bir keşış elinde Haçla Rum Hurşıt Paşadan şuphelenıyo- ran Sovyet sefaretinin mahzen
lan gayrete getiriyordu, b:ırut- rum .1 . . . !erinde 1924 senesinde cereyan 
la ansızın kuleyi attılar. İçınde· Dıyecektı. Kendını zor tuta- eden vukuata, orada ihtilal ale-
'.ı'lerden "Dil" lmrtuımadı bi.ld. i Al.• Paşa gülerek hikayeyi 
' b ha ı d yhtan üc memurun cildürülmüs 

Alı Paşa keder içinde: ıtırmege ş a ı. . · · · olduouna ve harici ezmemleket 
- Onları diri diri yaktılar! - Siz 1222 Rus harbını bılır- "' . 

imtiya?ı dolayısile meselenın 
Dedi. zabıta tarafınılan takip edileme-

- Ycı sultanım Veli Paşa ye- mis olduğuna telmih etmiştir. 
ti ip' oç" almadı ını? . Dt YET MECLISlNDE 

_Ha! ... Veli o z man daha ru at D~e t, 5 (AA.) Nasyonalist 
adan çıkmamı tı, hemen hukumet, ilk hır mu affakiyet· 
ı. Sul dagını sarıp ku attı , t t sizlıg ugramı , di) et m er i 

1uuu ... sara hi yıl siı du, onlara 1 46 re e kar 9 re ile mu-
t ot } dirdim dôrt taraf-' n tlenn ad i tima takrinnin 
opa tutturdum, kış geldı ı aıl le acilen .nu 1 ab ı et-
~'llıyacaklarını anladılar, 1 • - - tendım f r ıt. Pa a o ta 

h nnı teslim etmege razı. rıhde So(ya sera~ken ıdı. Nasıl miw~· hingto . 5 (A.A ) Tıı.;a-
1 r ,. rılm m. ret 0 ·a ı ı aşiri e !·arı olan 
. la.~ su· ldan cıkm !!itme e Öyleya ö le. a. . • Bir yıl . b 

" "World tra · e aıet sı, '1 er 
mı~ctııur ettim: İstiyen Arnavut·: ·e' de Moru alısı d • Nı te Lemondun be nelmil ted at 

i 'ne gidecek, dileyenler ya- uzerı deydi.·· .. 8:er ne ıse. · · hakkındaki bir mak'!lesi i neş
ı 1 emleketlere gidip yer- Ben Rus lı?rlıını ı>'' fırsat olarak retmektedir 

e ·ıeceklerdi. kabul etmı tını Ru lann zoru Mumailevh IJ ma 1 inde 
Senet alıp verdik. Hepsini ıle elın;den .ıka~ dört nahiyeyi ban. anın mu\akkat hır müesse 

arm dagın ettim Harice gi- zaptettım. Çunku Rumlar orada 1 b' 1 . el 
denler Yakalarını· kurtardılar kendikendilenni idareye alı - s~ 0 m. ması 

1
1 1 ıs 

1 
e t 

: d F b ı k b. tıca etı ve ma ı mı..ame t 

n.da 

J nani.,tan z rar~al 
Tamirat meselesinin 
~allin~en memnun 

olnıa~ılar! .. -·---Atina, 2 (Milliyet)- Yunanistan
da şimdi yeni bır mesele var. Tami· 
rat meselesini halletmek üzre Paris
te toplanmı~ olan mütehassısların 
hazırladığı ve alakadar devletlerin 
esas itibarile kabul ettikleri Young 
ploinı buradakilerin canını sıktı. Yu
nanistanda da Almanyadan tamirat 
parası diye para ısteyen devletler
den biridir. Fakat ş mdı Young planı 
kat'ı surett al kadarı r tarafından 
kabul c!Jilirse Yun ı:ıtan da pl;ipın 
tatlıı ine devam dıl c k olan 59 se· 
ne z fmda 9 m'ilvo 990 bin altın 
mark kayb d c ktır Y JJlanı 
Yunar.istanıı ı u kad r 
mik rı t t ·ı tmi f 

Cıvarda yerle mek istiyenlerı mışlar ı. ırsat u up te rar ır 1 .1 d d . b' . .. . . · t'l ı·r · · ki lı' ı 11 e en aımı ır muavın oma Yu an· 3ıanın harp borçu 100 mi
rahat bıraktırmadım, koyıen r\na~_ıs 1 ta ı ıç naya ana ı- sı liızım geldı ıı,i azmaktadır. yar raddesndedır. Yo ng planı bu 
bastırdım, kadınlan pek cesur- ır1er ı. . "Worl l" ga etesi, hu makaleyi borçları od meK için Yunanistana im 
dur bu Süllerin._ ... Ş~rkı söylı- mparato: Napolyon Parga müttel idei Amerik ın beyne!- 'tan verm k şoylc dır un, bu borç-
yerekten kendılennı uçurum- ya as_ke .. r ı;ıkarmış"'tı, ~ma bu_ s~- m·ılcl b:ınkaya ıesmen 1.ştirakini !arın ödemek içiq zım olan para· 

fer b- 1 d t k t - nrn ancak ond b' ri'li verm ktcdir. lardan bırakıp parçalananlar ol· n.m e os .,,ec nme ıs ı· . . • N k h k l . 
. ,0~du. . temın ı ın ev ar an er e:ı Atına hüküm u bu pro'estonun 

du ••• Bunu da sızler onların ka- ) tarafından açıl k mucadelenın bir suretini d• Am rıka hilkıımetine 
nlanndan olsun ibret alasınız Napolyonun hır ,,,ı eve! yanı b 1 dd t kt d ver lirmistir. Atina hukumdi dalı• . d 1. . Ş hb d . h angıcı a me e ır . 
diye söyliyorum. Mehmet Paşa ına gon ere ıe:ı e en e.rı.; ~p AMF İKA- ı:<:RLİN SEI'ERl ve! Daves pi.mı lı kiunda da itira' 
oglum 1 Ruslarla harp cıkması ıçın ı~- Ch 

4 
(AA, İl·· t _ tarda bulunmuştu. Bu itirazların 

Mehmet p""anın rengı' gü- tanbulu sıkıstmnamı öğütle- . ~o, 
1 

.
1 

·BJ a
1
. ayy~ ~ir.ıdi Yoı•ng planı yapılırken naza-

-. k · rccı ve uç yo <:U ı e er ıııe mu·· n dık ate alınaca ' ı beklemiş iscde 
neşte kızarmış Elmalara do··n- me ten çekınmezdi, hatta bir 'h • "U t' 

d f d N 1 b H 
teveccı en uçınus oıan n ın tıc ümidinin aksine çıkmıştır 

müştü Tabii sesini çıkarıp ce- e asın a, apo yon ana e- B 1 .. d k' .ı · t Hiç olmazsa Dav planında Yuna· • d' ı b'l .. d · · ow er namı a ı uenız ayya vap veremedi ıye er ı e gon erınıştı. . 
1 
•. 

1
, h 

1 
. 

1 
nistanın hissesi 508 milyon altın 

. . Bitmed' resı evve a ı < mer a esı o an m~rk olar-.k t, s;>it dılmişti. Halb -
Tepedelenli: • •11• •·• ' "Michigan,, gölüne ve müteakı ki şimdi Young pin• mucibince 

- Evet. •. Diye sözünü arala- IngtI•ce•ede ben Ontario gölüne inmiştir. 498 milyon ıoo bi.n marktan fazla a-
madı. E k k k' ı f' ~ ; ' ZEPL1N TEKRAR •amıyacaktır. Davcs pl.inr ilk senede 

- Evet, bundan sonra Rum- f e jlf!I e 1 Dftl'.J'VOf,,, AMERİKA YA GİDİYOR Yunanistana 8 mily.on mark veriyor-
! 1 1 la Ç 1 k J U bY Y J du. Halbuki ye1;i plana göre Yuna-
ar a evve ce an şan anı ı Beclinden bildirilgine nazaran nıstan bu mik a• ıcdi enin zaına ıı 

Müslüman Ağalarının üzerine Yakalıkla kraııatı Graf Zepelin balonu Frednsha- 936 da.ı eve! ' lye kir. 
yürüdiım. Ali çok beyleri bigay- fen. Tokyo - S ıfransisko - Ber Ancak 965 da·ı olıra bu miktar 
rıhakkin öldürdü, derler, hey kaldırmak istiyor/ar !in arasında yakında lıir devri t yit edilecektir*=! ıl~te bundan an-
Paşa, ben onları nasıl unutur- alem seyahatı yapacaktır. laşılabilır ki Yuı\Jnistanın Yoı.ı1g 
dum? Sonra çocuklarımın kay- Nevyork, 4 (A.A.) Londra- Bu seyahat 21-23 gün de- planı yu ünden o radığı zarar öyle 

ıb h. p y 1ı·· ··k ·ı · t f tl olur olmaz lı r r r dcgil ir. natası ra ım aşayı anya nm uyu terzı en ara ın an er vam edecek ve 42 l.ıın kilometre 
B ı h Yumınistan harp 

zında11Jnda açlıktan öldürdü. ve kek elbisesinin cezri suretle ıs- katedilc:cektir. tr eve Amerikay 
ya zihirletti de diye tevatür lahı hakkında ileri süriilen pro- • Y .... M ŞiDDETLİ !ırası vcrm ğe 
ederler, benim herş::yime mani je şiddetlisıcaklar dolayısile son AVUı:>TUR A pl·nı V ınanısta-
olmak istiycn bu adamları orta· derece ciddiyetle nazarı itibara . . FIRTINA D.. na 24 milyon ıyord' Sonra Yn· 
dan kaldınnasaydım Rumların alınmaktadır. Yaka 'e krnvat ".•.Tana,_ S ~A.~.) un gece ıuni·tan n E ~olan borçları 

"ehırde muthış bır fırt a çık bun dalı 1 d gı'clıt Piı;e• bir cok 
oniıne geçemezdırn. tamamen ortadan kalkacak dız ., .- da h rp rarl ıı var ı ki huni r 

Ben bırşeyden korkmam, a- çıplak kalacak surette pant~lo:1[mı~ miı?im has .r~ta ebebıyet kap tı.maını trr IJ nlıı.rın yekunu 
çık söyilyeytnı! bu arada kendi kısa olacak, ceket yerme yaka- vennı tır. .on kı ı mecruh ol- da 1800 milyon alt ı drahmidir. 

Fransa da -
leni ılerans 

En mühim mesele 
konuşulmıyacak! 
Faris, 5 (A.A.) Pöti parisyen 

gazetesi, önümüzdeki konferan
sın mevki, tarih ve usulü müza
keratınm bir kaç güne kadar 
tespit edilecegini ve manufi 
Sar meselesinın sureti kat'iyede 
konferans programını nharicin
de kalacağım yazmaktadır. 

BORCLAR İTİLAFININ 
TAS TİKİ 

Faris, 4 (A.A.) Maliye encü
meni tarafından kabul edilmi~ 
olan takrir, Vashington iti ;ıfı
m, Fransamn itilafın natık oldu 
gu tedi yatı beynelmilel muka
vele! re miısteniden alacağı pa
ralara yap~cagı kaydı ile ta dik 
etme i h·ısu unda M. Do mer
gue alahiyet erecektir 

PORTEKlZİ>E KABİNE 
BUHRANI 

Liı!lıo ıne, 5 (A.A.) Kabinede 
vtıkua gelen noktai nazar ihti· 
lafla ı dola ıs11e başvekil kabi· 
nenin müşterek istıfasını ver 
miş ir. Reisi hükumet istifayı 
kabul etmis istış ~!erine ba la
mışt r. İstifa eden nazırlar buh
ran halledilinceye kadar işlerine 
devam edeceklerdir. 

FEl EMENKTE YENİ 
PARLAMENTO 

Amsterdaın. 4 (A.A.) Yeni 
mecl' s, 30 katolik, 24 sosyalist, 
12 i iliil aleyhtarı, 11 an'ane 
taraft1rı hırivtiyan, 8 liberal, 7 
dem 1.rat, 4 protistan, 2 komü
nist, 1 köylü ve 1 de o::ta sınıf 
mümessilinden mi.irekkep ola
caktır. 

yoguslavyada 
Gizlice hudt1du geçmek ı.~

teye ferin akıbeti 
Bcltrat, 4 ( ~. \.) · Diin ak· 

~am Saat dcıkuza doğru lklebik 
~imcndüfer i<ta,yonu Kurbunde 

bir gurup yugoslavya hududunu 
"'CÇmi1tir. hudut muhafızları hım 
!arı giirc•ck clurm;ılarını ihtar 
ctmbkr. iki i hududu geçmcğc 

nırl\ .ılhk ol mu~ hiri>i ülmlış ve 
lıiri,i ele yııı,osi:ıvya cnzisı cla
hilind~ki orıııanda saklannıa~a 

m\l\aHak olmu tur. 
Tdif cdilt:ııkrin ifaılc ine ıııı· 

zaraıı lıunlıırııı hepi i lıudapc~te 

hapi..;:ıncşintlen çık mı~ ve talıli) c· 
lcrinıl n onra r;ızlıce vugo la\
)J. a geçmek kara ını vcrmi 
atlaınl. ıtlır. 

nufuzumu d<. uür ·temeıdi!?" ııı açık bir nevi gömlek kaim o-ı ı~uş~ur. Bı~ agacın yıhlrnası ne Dı~er taraftan m•Jh.<cirlerı yerleş-
, · tıcesınde bır kadının kafası !lat • rnıek için edılen masraf da ha ka- iLAN Ali, Ali olam<ızdı. Allah cemi- lacaktır. Bu mUnaselıetle 2aze-

1 
t 

1 ki d 
'f ı.· amı ır. ır. Sonra Yunanısranm Bulgaristan 

cümlenin taksiratını affedip ba· te er, yazın sıca · arın a erKeK- . • · -· dan almak istedi ı para da Yunanis- Mahkemei Aıliye İkinci tica-
ğışlasın ... Diyelim! !erin 10 libre sikletinde elbise SALİBİ AHMER tanın harp borçlarınıı tekabül etmi- ret dairesinden: 

- Amin sultanım, Amin! .•• taşımalarının nekadar elim ol- KONGRESfNDE yor. Harp borçlarını indirmek için Katırcıoğlu ham tahtında 40 nu-
d C (A A ) E · 1 yediden ala.,.klı devletler nezdinde - Artık rahat mı ettim sam- uğunu, halbuki kadın elbisele- enevre, 4 . . sır er ko teşebbüsatta bufunmak fikri de var- merolu mağazada icrayi ticaretle 

yorsunuz? Hayır! Manastır eş- rinin ancak 1 küsur libre geldi- misyonu, mecruh veya hasta ol- dır. n1~gul iken ilanı iflftsına hükmolun 
kiyasını tepeledim, oradan tam ğini kaydetmektedirler. duğu halde düşman eline düşen Bazı mahafil ,u son tamirat itinde mııı olan Moiz Rıı.., efendi huau-
yüz bin kişilik bir ordu ile gene TAHTİDİ TESLİHAT esirlerin esir addedilmemesi Yun.ınistanm oğradıp hezimeti p 8 . sati iflbiyealnin rüyet Ye temyeıi 
Balkanlara düştüm, Filibeye MÜZAKERESİ hakkında İtalyan murahhaslan riateki Yunan ıefitr M. Polltbe at- zımnında Avukat İsmail Ratip, Ali 
gittim. Da~lı -kiyasmın hadle- Londra, S (A. A.) Resmen tarafmdan yapılan teklifi tali fediyorlar . .._fi gene bu itin mü- Nüzhet, Benaiyon beyler euleten 

'" ..... bi · di · · ...., L--' ha · clafauı M. Politbe banle eılilecek-rini bildirdim. idin! ğine göre, cemıyeti ak- 111r ıııwnuayona vale etmiştır. tir. alndlk tayin kılınınıt olduklarm-
0 zaman Ru'lleli Valisi idim. vamın önümüzdeki meclisi ke- LEHİST ANDA TREN Yunan p.oeteleri balaıu:lrktaıı hah- dan müflisi merlnun zimmetinde •· 

Lıtanbulu ben kurtardım, oıılar birinde İngiltereyi temsil ede- KAZASI ııedip duruyorı..,. Fakat Ywıaniata- lacaiı olanlann Jran11•n-ei ticare-
benden vesveseye diiştüler. cek murahhaslar meyanında bq nın iatedifini devletlerin kabul et- tin 1119 ve 200 ünc:li -ddeleri ..;ıı. 

Benim de taksitim olmadı de- vekil M. Macdonald ile ticaret . Varşova, 4 (A.A.) Podgog meei ihthnal daıbillnde g8rillın6yor. cibiece tehlnk• dü,.a. &Çin uı, t7, 

ğil: Yanımdaki Arnavutlar hal- nazın M. Wilyam Graham bu- ı~tasyonunda ~vra YB?~ Yeni harp gemül ıa Eylül !IJ9 Puartea, Salı, Car-
km can kud ben ·ıe . lunacaktır Bu iki zat m"--L- bir lokomotif bir yolcu treru ıle L. '"'"'I . ele iL' . ı.ı. . 

ına o u, vergı n · • -.....,. usad . . Qna-..: • IJllphrılacak ..,.._ .. - enn .. ancı - Jmeı 
topladnn, onlar da ahaliyi soy- ratın ancak bir kısmına iştirak m em:. etmiır:.:.:·.. ._.run ticaretin iflh muamelitına mahsuı 
dnlar, evvelce de Eşkiya soy- edeceklerdir. Diğer murahhas- ya~uı :r ım 0 uzre SS ya- Atina, 4 (Fos) Yunan hliku-· odasına gelerek aindik efendiler mü 
muştu, biz tamamladık! lar, şu zatlerdir: Lord Cecil, ra var · ·---- meti yeni inşa ettireceği dört vacebeainde alacaldannı iabat ve 

Allah Allah, Mehmet Paşa Sör Cecil Hurst, M. Dalton SIRP MINTAKASI muharrip için beynelmilel bir kayt ve tastik ettirmeleri ve müd-
kendi fenalıklarını da sayıp dök Mm. Swanvich, Mm. Hamilton Selanik, S (A.A.) Yugoslav- musabaka acmıştır. deti mezkurede isbati vücut edemi 
ım:!<ten çekiıuniyen Ali Paşaya v~ M .. Phili.p. L~rd CA:cil, tahdi- ya serbest mıntakası hakkında- Selamin krovazörünün süra- yen alacaklrlar hakkında kanunu 
can<la'l gönülden ısmmağa bas- dı teslıhat ıh zarı komısyonunda ki mukavele mer'iyet mevkiine tini 2 7 mil yapmak için uğraşı! mezki'ırun 210 cu maddesine tevfi-

lamı tı. Az daha: da İngiltereyi temsil edecektir. ~g!!i!iınnı~·~şııiıoti~rııiıo.1111111~--~ .... --"'!'• .m"!""a•k•ta•d•ı•r··--------- kan muamele olunacağı il.in olunur. 

mokrısıyr. gidiyor. Demokrasi de 1etert.:k mahiyetini de zaten göstCr~ Memlekette bir ruhaniler tagallüp Dinin, Arap harsının tcsirile ge- varılamaz, gayeye varı.lmayınca va

ida eyi Cumhuriyete götıirüyordu. mişti. Osmanlı honedanının hu- ve saltanatına tahammül edilemez- len (Arap harfleri) çok iptidai idi. sıtanın kıymeti kalmaz. Şu halde bu 
u yilce gayeleri tahakkuk ettir- dut haricine çıbq!masile millet bir di; her şey (İradei milliye) ile hal- En kolay ve mükemmel bir yazıyı noktalar görüşe göre değişen bir 

mek içın Gazimiz, evvela memleke- dJhiiı tagal!tipt n kurtarıltlı. !olunmak lazımdı. Bu inkilapla hem alarak memleketteki korkunç bilgi- mevzudur. Mütalaada isabet etmek 
tr harici düşmanlardan ve sonra da- Bü i k Mil! t Meclis Hiıkumeti milletin efkarı hatıllardan kurtul sizliği kaldırmak lazımdı. (Yeni güçtür. 
h lı tagalluplcrden kurtarmak iste- SJ "tilı<ırile a konmamı h men du h m de sal&hiyetini göklerden Turk harfleri) nin kabullile bir köh Bu sebeple Gazinin eserlerini kül 
yor ı Emcllcrı birbirini takip edi- hcın.n bir Cumhuriyet Hukumeti aldığını hiicayc eden bir zümrenin ne tikten daha kurtulıuuş olduk. Bii !olarak kabul ve vahdet içinde ınıita 
r k t ' İckuk etmeye başladı. idı; fakat ekıl diınyada :irulmiye fuzulı tagallubi.ıne nihayet verildi. yuk bir kolaylıga kavıı.~tuk. laa zaruridir. 

(lno u) ve (Sakarya) aferleri. • al ılmış ol n killere uymuyor, Nakil yerini hur olan akla, batıl ve Gortilüyor ki askeri dari, içtimai Büyük Gazi öyle biiyük bir ese· 
S a Daş Kumandanlık muharebe- ma' ıru gorıilı vordu. Nihayet hü i vehim yerini hakikat ve maddi yete eahalardaki ruuvaffakı)"'tlerin ve in rin banisidir ki içinde asırlarda güç 
a' ve (Dumlupınar) lluyıik zaferi k ımçt idarelennın en milkemmcli oj terketmişti. kil~plarrn hepsi milleti kurtarmak yapılan büyük zaferler ve mühim 
i c hain du•man topraklarımızdan lan (Cürnh riyet) l:abul edilmekle Hür olan ve memleketi selim aklı yükseltmek maksadından doğmu - inkiLiplar vardır. 
k hrem.ınca atıldı. Bu. milletin ec- mil ' hakimiyet bu tün kati yet ve 1 le idare eden Türk milleti manasız tur, birbirile çok sıkı münasebeti Bu büyük ve misli görülmedik e 

vu . .ı ıilc. tecelli etti ki bu. idari ve 1 göreneklerin, ve elbise şekilleri gi- vardır. Bu inkilaplar denebilir ki seri ve onun Dahi müessis ve mües
huyuk bır zafer oldugu kadar, mtl· bi basit şeylerin esareti altında kal- birbirini tamamlıyor, tek eserin siri bulunan Büyük Müncimizi. ve 

ı icin ebedi saadet menbaıdır. lamazdı. Her faydalı ve her iyi ve muhtelif sahalarda birer tecellisidir ileride yapılmaaınıı lüzumu basıl 
Medrese. tekke, dini mahkeme, isi miikemmel olan şeyin kabulü Lizım Her biri ayrı eser {arzolundufu za- olacak inkiLipları bütün ruhumla 

i ta akkumt.inden şanlı bir su
rett< kurtalılması idi: bu temin e
d ldıkçc ınemlekette ne yapılsa bos 

Sultan ve Halife (Hakimiyeti mil 
ve mani, miıthiı bir tagallüp-

railiyat, hurafat. . 'Milletin ruhuna dı. Şapka giyilmesi, kadınlarımızın m:.'ı iııe bunların içinde vasıta ve ga tebcil ederim. 
dm namına çökmüş siyah bir ka- hürriyeti de zarah Adetlerin csare- ye ile gayeye ait olanları vardır ki iZZET ULVİ 

1

- 011 ffab . rler 
Şoseler ve köprül 

n nun tatbi 
A'l a, 5 mı ı 

!er \ e koprule 
nuıııın tatbiki ıçin rnıızakcratt.ı 

bulunmak ~J.Crc but " r:afıa rn : - . . t..:ft ' 

lcrını d 'a: w ı c 1 c ı;. 

• 
Mersin hattı devredildi 

Adana 5 (;\!illiyet) :\krsin hatıı .\ııadcılu demir yollar ıd 
r~siııc bugun geçti \ c işlctilnıcğc baş! dı. 

* * * 
Yumurtalıkta kaçakçı gemis 

dana, 5 ( :\1illı et ) - \um ırtalıktn bir 1 açakçı Clnchl 
mi i sahile yakla~ırk " )&kal ınmı~ıır. (;cminın bptanı ( cyh 
gl!tirilmiş ve ı<tiçvı•bına ba~laııııııştır. 

. :~ 

Emniyeti unıumiye 
müdürü 

Ankara, 5 ( Tdcf mla alınnıı~ 

tır ) · Bır m ldcttcn heri mi 

d ııden rah t< bulunan Lmni

) Ctı umumi)e mlıduru IUfııt hey 

iyilc~mıştir 

Rifat Bey t .dnl iç•n Alman

yaya gıdcc ktır. 

Kazına cinayeti 
\dan·ı, :; ıfll) - k 

taş dal vanın la < lil ı 
kadın mesel inden 
iki ) ardımcı l llal 
birini kdf !arı 

tur. 

Su mütehassısı 
Ankara, 5 . lıllı}lt 

yan su mut ha i ı Kon va, ~ ı 

na, Mersin Hur a ha\ ıı in k 
kikutına de\ a m ediyor. 

Galalasaray alleliznı nıüsa~aka 
1 Türkiye rekoru kırıldı,2Türkiye 

rekoru egale edildi 
Dün Taksim Stadyomunda Gala

tasaray atletlerinin senelık müsaba· 
kalarr, iki tribünü tamamen doldu
ran meraklr bir seyirci kütlesi hu
zurunda çok büyük bir intizamla 
icra edildi. 

GEÇİT RESMİ 

Saat on dört buçukta O. S. nin 
Atletizm, Denizlicik, futbol şubele
rine mensup sporcular O. S. llııe•ln· 

de toplanmışlardı. Muntazam bir 
kafile halinde mektepten hareket e
den bu gençler, önlerinde giden 
muzilcayı takip ederek İstiklal cad
desinden geçtiler, Taksime geldiler. 

Fevkalide alk,şlanan geçit resmi 
cidden çok güzel oldu. Kafile şu 
şekilde tertip edilmişti. 

En önde askeri muzika-Be iz
cinin tahtı muhafazasında Türk ba
yrağını taşıyan 100 sıetre Türkiye 
rökorcusu Rauf, - üç izcinin mu .. 
hafazası altında ı;arr kırmızı bayra
ğı taşıyan denizcilerden Şeref -
Hakem hey'ettnd n beş kişi - Spor 
kıyafetlerile ve sırasilc 38 Atlet, 
36 denizci, 20 futbolcu. Geçit resmi 
nin sonunda bu (120) sporcu aaha· 
da cephe aldılar. Sahanın orta&ına 

dikilmiş direğe Türk bayrağı, ceki
lirken selam vaziyeti aldilar, bütün 
halk bu ınilbeccel ihtiram vazifesi
ne iştirak etti. 

BALKONDA 
Balkonda B. M. M. Reisi Kiznn 

Pı. Hazretleri, it Bankaar Umumi 
Mildürli Celil, İıtanhul meb'uaı Ji:.. 
dip Servet, G. S. lisesi m&dlirü 
Fethi Beylcc Ye diier zevat cöz~ 

carpıyordu. 

TBRTİBATTA 

· llOKEMMELIYET 
Tereddlitailz iddia edilebilir lıi 

Tilrkiyede biç bir atletüım mliuba· 
kalan dünkü kadar muntazam Ye 
tertip edilmiı defildiler. Galatasa
raylılar bu vadide de rökor ukınnq 
olmakla bihakkın iftihar edebilirler.! 

Her koşu ve atma müsabakasına 

ait çizgiler muntu:am hazırlanmı~. 
icap eden işaretler konmuş, intiha 
noktasında birinci ikinci ve ilçlın· 

cüyu takip edecek hakemlerin vazİ· 
fesini teshil için üç basamaklı bir 
iskemle yapılmıs intihada ipin elde 
tutulması usulü kaldırılarak bu '-' a

zife iki çıtaya tevdi edilmis. nct4ı}'İ
ci halka tebhg icin radyo ve arn ılı- 1 

fikatör tesisatı }~apılmr , müsalı ka

Gülle 1 Sud; !O M. 49) 2 lrf 
3 Mümtaz 800 metre 1 Be,im 2 
5 s. üç beş) 2 Adil 3 Niyazi yuk 
atlama 1 Haydar 1 m. 78) 2 Scll 
3 Milnlr 3000 metre 1 Hikmet 1 
d 36 bır beş) 2 Vasıf 3 Talat 

Disk: 1 Mümtaz (32 m. 40) 
irfan 3 Sudi. 

Küçükler arasında 100 m. ı 

Turhan (12) 2 lbrahlm 3 ~'eridun. 
200 metre: ı Mehmet lı 

Senih beraber (23 üç bet) 3 Şin 
Uzun atlama; 1 Haydar (6 m. 30 

2 Saffet 3 ŞinasL 
100 m. hanımlar : 1 Bedia 

(IS dort beş) 2 'imet B. 3 Neso 
400 m. 1 Besim (.'i4 dört bet 

2 Adil 3 Nıvazl C'ırit; ı Selim 
m. 27) 2 2 Sudi 3 Mümtaz 200 
Küçükler: 1 ll.ifat (27) 2 Burhan 
Feridun 3 adim; 7 Nejat 12m i 
2 Sdım :ı Niyazi 1500 metre : 
1 Sait 4d. 44 s. bir beş) 2 Tıla 
3 Hakkı. 

llenızcilerle mil ekaft ati 
arasında yapılan O kere 50 havu 
atletlcrın \'edat, .Adi~ Şeklp, Rau 
takımı kazandı. 

l larnmlar yalnız başını 4 ke 
50 koştulsr, 

.\ıletlcr, futbPlcular ve iki~ 

sınıf atletler arasında 4 kere 1 
bayrlj);t ııletlerin Semih, Şinı 

Ahmet Al~ Besim takımı kazan 
~·utbolcular ikinci ııcldi. 

Dereceler aull 
Dereceler umumiyetle tyt 

ğildir. Y aln11. yuksek adama 
Türkiye rölr.unınun 3 san 
farkla lr.ınlıııası iJI bir kll7.an 
100 ve llOO mette dereçeleri 

!ürltiye rökonına müsavidir.Bu 
!ardan 200 mette fevblide .. 
ve lıcyecanlı olm~ llr.i kıy 
atletimiT. Senih ve Mıı:hmet ı\ 
çok muvafık olmuşlardır. l>i 
derecelerin iyi olmınıası Gııl 

ıasaraylılann kendi aralan 
rakipsiz miisahaka yapmış olmı 
!arından ileri gelmi~ olııa gerekıi 

Mükafatlar 
i\ lusalıak:ıkırın soııuııda 1\,\ 

paşa ) anında Cd \1 V<' Edip ~.of 
vct lkı kr oldııp;u lıJ tlc .ıh 
cncrck m iık,H:ıtları k\ /. \ t ı 
ı:ula ı tclırik etti. 

lstaııbul spor galip 

ların soquna kadar vazifcdarlarla 1 '•pı 1 ııı ı -rfi 
sırası gelen atletlerden baska tek J .r 1 .ı 1 
bir f rt sahaya hırakılmam(<. va ıfe .4f.Nlalill:i;;;ıt:ml~:UIO.l!:-..Jr:l! 

alan h r kes - Ati tızm i tierasyo 11' 'lu~flim 
nu rci i Burhan I~.dı.;n ınaadası -

1 

kiimilt n işlerinın ha~ma ~elmiş, hu·, 
ıasa tn mütefc.rri noktalar bile ih
mal edılmcunisti. Bilhassa seyircile
rin her müsab;:ıka netıcesini oldugu 
kadar yapılacak seylcri de iki (ho
parlör) aayeıindc vıizuhla isidt·uil- j 

mc5i buyük bir memnuniyeti mul:İJ>, 
olmuştur. 

Neticeler 
100 metre 1 Senih 11 bir bes 

l)oktor Hafız Cenırl 
il: h 11. sin'r \< ço ·uk ha< 

t 'ı 1 rı .ıı .ıhı ,. ı 

Cıııııada•ı m t ı her un oaaı 
( J -l 1tı))11 ka.hr 1 )İ\ anı olun 
dal..i kalııııc ind ı c < ııımırtc' 
~alı ~ıınl •ri R r ıi de (9 1 
raridd •rint! hı •a f ıhul cd 
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Taha~el ve ihlısas vesikaları l[l_M1_·LL_iY_ET_iN_ş_EH_iil~"-A-aE_RL_E_Ri_]J "Kazı lı bağ,, aıeıni ,:a?~l 
Nızamname tatbik ediliyor .. 
İhtısas vesikaları Seririyat, laburatuvar ve 

hıfzıssıhha olmak üzre üç nevidir 
nkm, + .\ lillivtt t lı:\ 'cll 

vckı'\'.'ı:ı.: kabul ı1h:nııı ·rahahet \e 
şu"al1<1tı .. ana~.crinııı t:ır1.ı icra-.111~ 
dı.ir kanunun ıl·ı~uzu:ıl"tı maddesL 
muetiıını:c t:ınzlın olunan nizamname 
rc.;mi ga.7.ct~dc rıe-:rolundu . :\e~ri 
t>ri!ıinden muteber olan bu nizam· 
name a, nen ~oyledir 

iHTiSAS VESiKALAR! 
ın.ıdd< l Türkiye Tıp lakül-

te!'ind..:n \ e y Sıhhat ve içtimai 
mU:t\ o!Oct \ e~:lictİOCC C:'l.Yİll \'C il3n 
edilecek müe:'.:c~attan ,-t:rilmi~ ,-e ya 
ccne l[ ml"mlekcclı ·rin tnanıf bir baJ
tane \"L\!l Lıbur,ttu\'annd.ın verilip 
'l'u:'ıll\t ·ı ır fakıilrc,inco ta<dik 

ıhti"a~ \'e.;ikaları üç 
ne\ ı ıhti~a ... ·ı \'amile.lir : Scriri; a.t. 
l..a.bu :ıtu\;ır \e 1 hT~:-ıha ıhtis.a..,Jarı. 

.·r.ldlll\ AT 
\ladd '1 st-ririy•tt ihtica ... ları 

-.ilndilik du}... .. z 'uhcden ıni.ın.:ukcpcir. ' . 
l·:1nr31.1 tl.ahili\c eınr:ızı hariciye oper 
ral >rluk. cınrtzı akliye \C a-.ahiyc· 
crrıfaz: eııfi,·c. uzniye \'C h•ınçeri\:e· 

c.nra ı ~lJI\ 'l' zuhte\ı \ c ı.:mra1.i 
.tf3f Fennı \ıılade ve emrJzı "\i-.;ıiye 

cmrnzi bevliye 
RABURATUVAR 

\Ta,IJ•: .ı l.al,urat '"r ,hı -asla
n 1mdılik atlı şuhı:dl·f' ınürekk~pur 

İlakterıı lojl. tcşrlhı marazı, •im
ı•ı• ublı., teb '>c• ruhiye ve adliıe. 

R dyoloji, l lıKeml ıedaı·i. 

EMRAZI DAHiLiYE VE 
HARiCiYE 

,\hJJe 4 \ ukamlaki madde-
leı dc \·azılı olan ~ubelerden emrazı 

da lıvc ı·e hariciye ihtisas sohibi 
olmak i~in hu şubelere ait seririyat 
ve l•buratuvuda 14akal üç ve diğer 

~ubeler l~in ait oldukları seririyat 
ve lalıuratuı arlardan ldakal "iki ~en• 

çalııını; olmak laıımdır. 
l iı<,ü,sıhh• ihtisası için mecmuu 

dort <eneye halip; olmak üzere bak
erfyhloji, poraziıolojl 'e hıfzıssıhha 
tahorıtuvırlarında vt cmrax1 intaniye 
serin "unda \•lı~mı; olmak şırtnr. 
\ntal.: bıktrnıuloji ve parnlıoloji ile 
nı~f(l.11 rılmu~ olınl1r için bu müddet 
uç . enc:'"c indirilır. 

l~u ni1:an11\amt:nin neşrinden t:vel 
?;trçen müddetler de bu ihti•H müd
detferine dıhild·r. 

ASiSTANLARA DAiR 
,\fadde !l (~erek hııtane n 

~etek lıboratuı arlardı aslsıın olarak 
!talan tabipler ile tabip diploması 

afıııazdan evci Tiırk Tıp l"ıkülıesin

de entcrıı oluılc çalııanlır hıfzüssıh· 
lla ihtisası için tıç. dıhlllye ve ha
ı1t1ve serlriyatlın için iki re difer 
seıiriyıt ve laburatu11rlar lht11111 
için bir buçuk sene sonra mtı•hu
ulık imıih•nını girebilirler. 

'.\laddc lı L>ördüncü ve befin
cı mıddeltrde yaıılı müddetleri ik
mal eden namzetlerin liyakati ilmi· 
yeteri blll111tihan te>hlt olunur. lmd
hınlar Tıp lıkült11inde n-z•tln 
d~hm ettiği 0ubc müderrisi ve yı 
muallimi ile l'nkülte mecli~I ıırafın
clin muntahıp diğer iki mtlderıiıten 
murekkep bir jıirl huzurunda icra 
edıRr. Sıhhat ve lçtimıl muavenet 
vcUleti torahnd"n ıa in ve iltn edi-
lecek dl~er ınue"c atta imtihan o 
mtit:o: cseltrt mensup seririvıt ve va 
111Noracuvarl•r şcfltn ara~ından inti~ 
~ıp "' \'ekAlctçc t•"IP ed!len bir 
jtıri hcreti tarafındın vıpılır. lmd
hanlar 1131.ari 'c amel( olup nazari 
tmrih.ınlar tahrirldir. 
ECNEBİ MEMLEKETLERDEN 

ALINAN VESiKALAR 
~ ladJe ~ ı·:cnebi memleket-

le J, m:rruf hır ha,tnne '" y• labo
ntt '' .ı l·tıı .ılı ··111: olup dıirdunci.i \"t: 

,. ı n.·-.ın1..:i m·tJdı.·!crdl· Y"l!.tlı mUrl· 

detlere tt!\ : ... t.: t.'llc., 'e~ıkalann 'l'ür· 
~iye Tıp f•kıilr" :ne ta<dikı iı·in nam· 
z'"1.I ı l'akulte mecli;ince intıhap 

cdiln·ek iki hoc;t ile o lhtisa.; şubesi 
mu:ılliminden murckkep bır jüri. 
l-u un la imuh1nının ic1 a~ı lazımdır. 

)ukadar ki Turkiye dahihnde 
he h og hlr şubede ıhtisas 0ahadet
nrrne t almı~ mütah.1!'.'olSların fazla 
ol rı ı.ıbeı ı "ıti <aslanna ait olmak 
.. e \' r pad:ı manıf bir h.astane 
\ı!' ı '.ı'> ·rıLtı\'lriardıtn aldıklan vesi· 
hıar lııl.ı mtıhan tasdik cdilır. 

\ ESll{ALARIN TASTIKI 
\bd~c 8 Tıp l'akültesl il• 

ı hıy \ ile• nce tayın ve ilin 
c.: len ~· e e a.tcan 1 a ka mile 
s 4-:f 11 ar \ c\a 1.ıbora \: .ır 
1 nn · 1 d 11 ' ı ı il 'c bt · .ıı..1 m.i.d· 

de o .er en ~araı dtlre ınde 
m rn ıJ edı.;n n #,,, Llerın 

ı im l ı,-ı i'ftkJlıc ırce 

\" 1 "'ın ı ılar ol an 
rr ı hı ı • afından ıa,d k 
e n lıK.ı.,' nt L: ·e 'lm3Z. Bu ,e 
~ı alılr i ısı: k: ıçın n ıınz :-f ı-in 

~ . .., ı "'Ja ı:ner \ckıl 

letince gö;terllecek hır laboraıu' ar 
veya >erlriyatıa üç aı· mtidc.letle 
çah~uktan sonra altını:ı maddede 
zikredilen jüri heyetleri muvacehe
sinde ait oldugu ~ubc' e ait malıl
matcın imtihıutlarının h:rı~ı laz11n· 

gelir. 
M0TEHASSISLAR 

t\ladde 9 - llu ni1.1ınnamenin 

neşri tarihinde lbkal be~ senedtn 
beri müess,sede ınü:-;tcınirren müte
hassıslık etmekte olan 'e ihtisa5 ,·e~ 
sikasına malik olm11 an tabipler bu 
nizamnamenin meri).etinden llibaren 
bir sene zsrfıııda ınür•ıcal!t enikleri 
taktird~ altıncı maddede muharrer 
Jüri hcıctlcn tarafından kendilerine 
de C\rak \(' \"Csik:li rcsmiyeleri 
\C mc\"cut i'e &"an fenni· 
velcrı re ilmi ve ameli iktidarları 
;eıkik olunduktan sonra şı ·anı kabul 
görülenlert: hi:aimtibın ihti31:' vesi

ka .. ı verilir 
\l•d<le IO l':ti"ılS \"esika1an 

nsmzedin li}J atiıH.' gore v:ı bır $U

hei tahahettc ı şuhc\e ic bir re:;
ri}3t \·ey:ı laburatuvan ın lStakillen 
idare cdebik.:egıni veyahut o şubede 
miıteha,.~ı' olarak y:thıız serbest ic

raı i mııt "lh elıılece~ini gösteren 
bir ~uretce tcı tip o1unnr. 

Bu iki ne' ıdrn bı~ka ~urı.:t \"C 

muhtevi~ attıt ıhti-,as vc;;ikll't ita 
edilmez. 

\laddo 11 Onuneu maddeJe 
zikr dilen ve-ikalardan lıiFinci ,ınıfa 

dahli olanları hamil ıılmıyanlar bir 
mtie,,e;ei re!miı·ede veı a hususi yede 
veya laborıtuıar şerliklorini idare 
edemezler .. \ncak serhest mutahassıs· 
lık >esika>ıııı hamil olup da üç sene 
müstemirren ihtisas dahilinde 
çalıştıklannı ispat edenlere Vektletçc 
kendilerinin scrirlyaı veya laboratuıar 
mütahıssıslı~ını ifa edebileceklerine 
dair vesika verilebilir. Bir seıiriyaı 

veya lıboratuı ar mütahossıslığmı ifa 
iktidarını göstçrtn ve;ikaları hamil 
olanlar bu \e,lkalann ait olduğu ~u
bede mlitıhı-;St" olarak da icravı ~ı

naı hakkını hai•dirler. 
ı\lıdde 12 llu nizamnamenin 

m.vkii mcrlyete ,-azından mukaddem 
tip t'"ak\i~le'indm 'c. il ( ;ülkınc 

tabaheci a~k:eriye rathiktt mektep 
ve 'a senriyattndan "·cya ecnebi 
memleketlerin maruf bir hasta.ne 
ve ya laboratuvarından bu nizamna
mede musarrah müddetler zarfında 

usultl daire>inde verılnılş olan lhti111 
.vesikalan meı'i ıe muteberdir. Bışh 

taraflardan verilenlerin hükmü olma 
yıp bunların sahipleri dokuzuncu 
maddeye tevtilcan müracaatla yeniden 
ihtiıas vesikası ılmaia mtcburdurlar. 

Maarifte 
DEVLET MATBAASI 

Rıdvan Nafiz Bey 
tahkikat yapıyor 

Maarif vekaleti teftif hey' eti 
reiai Ridvan Nafiz Bey bir kaç 
günden beri ~ehrimizde Devlet 
matbaası işleri hakkında tahki
kata vaziyet etmiştir. 

Bu tahkikat bazı kağıt ve ma 
kina tacirlerinin şikayetleri üze
rine yapılmaktadır. 

Sınıfta kalan muallimler 
~'ap;ıdald tcrlıiyei bedeniye 

kus>una devanı eden muallim 
terin imtihanları icra cdllmi~ ve 
12 muallim sınıfta kalmı~tır. 

Talebe yurdunda çay 
Yüksck tahsil ve Dariıfüinun 

talcbesı için maarif cemiyeti 
tarafından açılan talebe yurdun
da ,;cnd deı riy.: hitamı müna· 
s•cbdüe dl"1 bir çay ziyHfeti 

veril mi~tl r. ----lznıirde kızıl hastalıgı 
lzmirde ve civar •oılerdon bazı

larında lKızıi) hastalıi,ının s.ri hır 
şeklide devam eıti!i •ıılaşılınıjtır. iki 
gündenberi yapılan tcıkikal üzerine 
ha;talıkla miıeadele cJilnıe,i l!zım 
geldiği mbıı edılmlştir. Kızıl: şehrin 

bazı yerlerındc mıitt: ' lf, bazı yer· 
lcrinde hallı şekildedir 

:ieı.lıkov nahlıesinln Cuma oıası 
•IJvündc de Kır.:' hastalıgınt n fazla 
tnh.tb · yap~ğı ontaıılmışttr. 

ılucadele I~ n ıhhat ve ıçum . 
mu.- ~c , lııdurıilğtl ile lleledh e ;er 
tal ı, .. !ı el ~le \C mı~tir. Bu KUi" 

. ı do .tvr an oıomolıillcrle 

id ek şchrın mt.'ııelıf seınılerınde 
1e ( u:na .J'8 wJa hastalık hakkında 
telkıka• yapacak ıe sıhhi tetbir'er 
:ttıha1. edı!ı..;\.'.k: "rı.lır. 

Emanette 

Ele~tri~ tenviratı 
tenvirat Erenköyüne 

kadar gidecek .. 
f<:lcktrik 

köyunc ve 
tala kadar 
edecektir" 

·-
~i 'keti hu sene t:ren 
ı?;dccck . ene de Kar· 
elektrik hattı tefriş 

Adalara t:nıanet Kekcck sene 
tamirat yapılalıileccktir. 

Beşiktaş tramııayı 

Sun günlerde lk~ikta~ tram
vayları intizanımı kaylıemıi~tir. 

Bunun schcplcrin<lcıı \ılri hetıı· 

na.ı ameliye't dolaybilc Topha
nedeki hattın tek olarak i~lcmc,i 

digcri ele Hcıiktıış hattinda i~le 
yen arnb;ıların yur1'ınırı 1\.tlirne
kapı • Sikecı hattına tahsis edil

mesidir. 
llt:~ikta~ hanının lıctonaj ame

liycsı tophaııcı·c kadar ilcrlcmi~ 

lakat Saııpazarında hattın altın

da lıüyuk hi lağım çıkmı~tır. 

Lağım üzerine fcr~i yat yapıla~ 

mamıı Yc truı111 ay ~irkcti Ema· 
nete mlirncaut e<k rck lağmın . 
lılctinc knpatılma>ınt btcınhtir. 

l·:manet hu teklifi kabu' ce
mi~ ve bu", ~irkctin yapma<ını 

btemi~tir. ;:.irh·tle -~:manet ar.ı

sındaki bu ihtil;lf aylarca devam 
etmi~ ve lıet0naı aıncliyesiıle 

vüz u,tü kalmıştır- lhtilai niha
yet t:manet lehine halledilmi~tir. 

~fmılı tramrnylar dakikalarca 
burada beklemekte ve seferler 
1 O- ı 5 c!Hkika teahhıir etmekte

dir. 

Bc;ikta~ tramvaylarının yarı;ı 

t:dirnckapı hattına alınmasından 

doLıyı ll~~ikta, tramrnyları ya· 
rını 1ar ~aaı l"ark ile i~lcmekte· 

dirlcr. 
ııe ' eı 

'üslıüdardakl şoflJrler 
C,;kudardıkl tak,i 'iOförlcri 

Göztepe, 1".ızı toprak gibi ııispe
cen u;o:ak yerlere mü~teri kabul 
etmemektedlrl~r. Bu yüzden her 
guıı L'sküdnrdıı ~oförlcrle halk 
arasmtlıı miinazaıı çıkmaktadır. 
Dun de bir kısım halk otomobille 
Göztepeye !{İtmek istemişler fakat 
şoförlerin ret cevabı lızerine 
Zabıtaı belediye memurlarına 
müracaa\ etmi:;lerdir . l"ıkat şo
förlerin hep~i işleri olduğunu 
söylemi~ ve hareket etmemişler
dir. Bunun ılzerinc halk Ü~kü· 
dar polis merkezine müracaat 
ederek şlkı\yette bulunmuşlardır. 

Bu vaziyet ü1.erinc şoförler polis 
marifetile otomoblllerini tahrik 

etmi~lerdir. 
~-~ ...... -~~ 

lktısadt H. 
FINDIK MAHSULÜ 

Trabzon bu sene 
Giresona faiktir 

Karadeniz villyetlerile tarkl Ana· 
doluda ıetklkııta bulunan maruf bir 
mücs;e>Cnin mUmessllleri dtln şebrl
miıe gelmitlerdir. Bunların verdikleri 
ın.~lılmata görtt, bu sene umumiyetle 
Karıı.deni7. vilayetlerinin mahsulatı 

çok ivit.lir. \'ılnıT. (~ireson rındıkları 

bir ha;ıalık tcıiaile kısın•n bozul· 
mu~tur. 

Buna mukabıl Trabzon fındıkları 
ge~en seneden iyidir . Geçenlerde 
vukulıulan .;eller. bir çok kopriıleri 
harap etmı~rir. 

llafr• kopr. ıi geçil•mivecek bir 
h•ldedir (,'ır;amba kiıprüsÜ yıkıldıg-ı 
i~ın mtirıkalit sallarla ı·apılmıktadır. 
Karani<ar taraflarında diı ekseri ktıp
rü1t:" vıkılmlşrır 

<,ar •mba Bafra \mas ya yol
lan ı;,aıeı iııJlr. Sam-un yollınna da 
itina <dilmektedir. 

Fakat Trabzon 1-.rzurum hat· 
ımda yollor çok fena olup , burada 
otomobıll•r m skülAılı sefer yapa· 
blliıor. (;Jreson ve Shas vollarına 
ehenımiı et ı-erllivor. · 

Son zamanlarda Kayseri·Anıcara 

h•mnda yıkılan k.öprü yerine mu 
vaklc:ıı •hı•P bir kopru rnpılmıştır 

Pamuk ziraatı lgi 
~on yağaı vagınurlırın pamuk 

maıısulıimuze mfihım faydalan ol
mu~tu 

l'•ınuklar her ıuafu çıçek aç 
mı~ur. 

Hu :oıt:nckı ınıt.hsul 

"''P•tle ~ok ıyiıiır. 

dıter ııcnttlere 

Balkan talebesi 
Pazartesi burada 

toplanacak 
Balkan talebe birlikleri koogrısı 

pa7.arce"i gtinı.i saat on beştt! l)ariı1· 

fünun mera,ım salonunda toplana
caktır. Kongr:ın Darülfuauıı t:mini 
Dr. ;\;e;at Oınc.r il açacaktır. 

Ruznam Beynelmılel taleb• 
itıihac.lı teşkılaıı nizamnamesinde 
esa>lı tadilat icra'ı hakkındaki ıekllt· 
ler de vardır 

!\unlar ara,ıııc.la en mühimi beı -
nilmilel te~kildtla her ıneml~keıİıı 
talı.:hl! nıiktanna 1.1;firc mi.ımessil bu· 
lunı.hırn1 .. :1dır. 

ile' ndmilel rnlclıc ııııhac.lı <i><lr 
tezahuratınıı ,alnıı: bir ınemlt:k\.'te 
inhi,ar cttirilmiycrek bütün ım·m· 
lekctlere ıc~mili ue giırüşiılecektir. 

Yarın gelecek konRre murahh>< 
ları ıçin mıhm:ın<farlar ınııh•p olun
mu~tur. 

Bu mcnhhaslır ıalelıe lıirlig-ıne 
mi;aflr ohcaklar, birlık tarafından 
bu seneki mezunlar şerefine 11 tem· 
muz gece_,ı tt.'rtip edilcı.:ek dl!niz 
teneızuhune ııtırak edeccklcrJir. 

~hırahhaslor ıercfine pa1..:ırtesi 
akşamı Bebdac hir Zi\afer vtrile
cektir 

Kon~raya 2.1 
edecektir. 

m urahha> titirak 

Eski zevce 
Hayri Ef. Saime 
Hanımı döğdü 

Dün >abah crınkurt:tnında llayrı 
Ef. yanında annesi ve hemşiresi 
ile birlikte sahtk zevcesi Saime 
hanımın C\İ ne ~itmi~. Srıimc H. 
kapıyı açınca 1 layrl ef. kadını 
döğmu~ttir, 

İki hırsızdan biri 

pangaltıda Ropen efendinin 
evine lkl htrsız girmi'io ka

çarlarken hiıi yakal•nmıştır. Ar
kadaşı kaçmı~tır. 

Maçkapalaata ateı 
Dün Nişarıt~ında Mııçkapa-

las ikincı katında ~. Nlko
nun odasından ateş çıkmış~ada 
itfaiye tarafından söndürülmüt
tür. 

Gece gelen hır11:ı 

penköyUnde O.man B. in 
ne gece hırsıı girerek 

lira çalmış ye kaçmı~tır. 

evi· 
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Polis merke%lerlnt teftlf 

polis miidtk"ü Şerif B. dUn 
Bogaıiçl ve Adalara gide

rek oradaki Polls merkezlerini 
tefti1 etmi~tlr. 

Kagnsta ile damat 
üsküdarda mütekait Ali Rıza 

beyle damadı tütUn depo;u 
kltiplerinden :\lesut dındl kaY
ga etmişltr ·e netlcede \lcsut 
efendi Rı1.a beyi başından ~işe 
ile yarahım~ctr, 

Kahramanı yaraladılar 

Galatada .,"arııp iskelesinde Ha-
san Şaban, Kahraman isminde 

üç kiıi kav~a etmişler vıı kahra
man kolundan hıı;ıtkla yaralın

mı~tır. 

Bu da şoför/in nıarifetl 

Topaned~ kı~la altında lt:ble
bici çtrajtı Sallhe şoför ~a 

llhin idarc,indeki (20) numaralı 
kamyon çarpmı~ ve yaralamıjtır. 

Kadın yilzünden 
Taksimde .\[ustafa ilc kahveci 

Rifat bir kadın yüzliııdcn 

kavga ederkıın Rifat .:\lu.tafayı 

tabanca ile sol meme~i üzerin· 
dtn yaralnmı~ur. 

Bir çocuğun ayağı 
kesildi 

Edirnakapı Slrhcl hattında 
işlsyen ( 646 ) numaralı 

tramvay rabası Çar~ıkapıda tram 
vaydan atlamak i teyen 17 ya 
şmdıı Arife çarparak sol baca

gını kırmıştır 

Adliyede 

l~ır ceza riJaseti 
Hasan Lıitft Bey dün 

Ankaraya gitti 
Birinci <:Ct.:ı mnhkcmc,i rci,i 

Ha an Lt\lfi il. dun ,\dliyc ve· 
k;\leti tarafından ı ukubul:ın da
vet üzerine \nkarayr hareket 
etmi~tir. 1 Ja,:ın Lıhfi bcpn b
t:ınlıul .\~ır,·cza nuhkenıc'ı ri
yasetine cay ni mühtemeldir 

Aliye hanını me.~elesi 
.\im. mawıijtiıı .:arihi )akit 

pa~anın kızı \!iye hanım hakkın
dilki t:ıhkibt evrakının hcrayi 
mutalaa L sküdar mtıddd uıııu

mili!\ine veildigini ya~mı~tık . 
i\luddei umumi heyin hu l(lı'1 
mutalaaname,i ile birliktc tahki

kat cnakırı btintak hakimliıtine 
iade etmesi muht( mddir j,tintak 

hakimi brnrnanıcsıni hıııı:iırı ya
zacaktır \livc h:tımııın ::;ulh 

ı ah ut Aıtır lC/.:ı nıahkcmcs•ndc 

mcıha\.cme .:dilcccıti yakında an· 
la~ı!acııktır 

lslan~ulun ~lanı 
M. Jansenin şayanı 

dikkat fikirleri 
Ahiren Ankaranın ıman hı ·kııı

daki pltııı kalıul edılmii olan M. 
Yansenin l>tanbul hakkında da pek 
şayanı fikirleri vardır. Kendisi 1917 
senesinde şehrimizde tetkikat yap· 
mıştı. M. Jansen bu hususta Türkçe 
ve Almanca olarak neşrettiği eserde 
diyor ki: 

"llüvük bir şehrin ~uretı tev;l 
ve imarı her memlelctt~ göre tabar
vtıl eder. lstanbul için l.ondra Herlin 
vey•huc Vlysna gibi büyük· şehirleri 
nümune olarak göstermek doıtru de· 
ğildir. Biltkl · bu meşhur şehrin 

1000 seneyi mütecaviz meılcnlyedne 
tlı eserlerin muhafazasını temenni 
etmelidir. Mımaf~ bu eski ve perişan 
halin, ur! icıbıdı telifini temin 
edecek bir şekil tayını arzudur .• 

M. Yanaen 11ıtt1 
M. Yansen dünşehrimlzden An· 

karayı gitmiştir. 

imar müdürlüA"ünUn bıiro vt 
planın tatbikine ait program ve 
projeler M. Y ausenin lştlrakilt hazır· 

!anacaktır. 

Posta işleri 
Fahri Beyin teftlşata 

Posıa ve telıraf umum müdürü 
Fahri Reyin bir haftaya kadar şark 
vilayetlerinde bir seyahati ~aca

l•nı yazmıfulı. Fıbri Bey bu husus· 
fa demiştir ki: 

- Bir haftayı kadar şarkı gidi
yorum. Teftişim Vana ve Htkklrlye 
li:ad&r devam edecektir. 

Şarktan cenubi, garbi Anadoluya 
geçeceı;m, oralardakl posta telgraf 
umumi muamclAnni tetkik edeceg-im. 

Anadolu vlliyetlerinde yapılacak 

telefon tesisatına teşrini,ıniden sonra 
başlayacağız. 67 avdı hüıiln ıesl<at 
yapılacakı!r. 

Posta telgraf işleri hakkında ı\1-

İnın müteha5~ıslan tarafındın \'erilt:
cek rapora intizar ediyorum. 

M. Jalların me%un/yell 
J,ıallstik umumi mudiiril M. Kı

mil Jıkar ltalyaya hareket etmi~tir. 
\1. Jakar ltalva ı·e l>viçredc bir 

kıç gün kıldıktan sonra memleketi 
olan Belçikayı gidrek mezuniyetini 
geçirecektir. iki ay "'nra Ankar•ıa 
avdet edecektir 

Diplomasız ebeler 
Diploma,ız ol>rak ebelik \'e •ıln· 

neıçilik yapacaklar mahalli Sıhhat 
müdüı lükleıinden vesıka alacaklardır. 

~beler ve .;ünnetçil<r bu varaka
lın almak l~in bir imtihan geçire· 
ceklerdir, 

siifilinıe -içen kadiiı 

Dolapdcredc oturnn .\1 m t:van
tiya korn,ınm ;o~uk muamele· 

sinden mutec' ir' olarak sliblime 

içmiş'e <le kurtanlmı~tır. 

Rakı kaçakçı." lutıı!du 

Rakı ka~akçm kel Osman \'e· 
fada 300 kiloluk bir ka 

zanda rakı kaçırırken 
genç kadınla beraber 
mı~ur. 

lf. Fenerd~ Satır! 

evinde ıooo kiloluk 

kazanı bulunm ıı~tur 

bir kaç 
yaka'an 

ckndlnirı 

bir rakı 

-----Domatesi senden, sirkesi on<lnn ... -Ha.ti 
efendim, Kazıklıya götüreli111 ıni? 

fatihten Edirtıekapıya giden !J<>I 
Fatihten sonra nıan1.ara par· 1 ll:ık ;:"rd· - .ıılİ ~ 11 ; 

,.,, pa•ı,:a dcıt;ııti ve rıihavet kcn· 1 ıınhırıvor. \lııS\ ıi, en lıirinl.'ı' ne . - . 
dimi bir ku.; yuz ene cvclki 5'1fl-
lstanlıulun ,iJucti ile k:ı~ı kar - ı·:kmlı hen. ,\inle .. Onlar 
1ya buldum. l larıtlıckr, \ııırJ 1 mım ırıı yaptı<•r. L·cn ik nd ıla 

itibaren artık lıircr m:ıha e dt ar ıınıine lıir yıınl!,"m y~ri ' lir, 
ıı;i, adeta koca hir iklim ,c~kiı do~ru al git. 
ed~rnrlar. ~uraılu bur,ıl' t lıir ilı- \'alıancı ad:.m, lıt· hir bırıni 

tiyar t;crl• .. indcki çurlin1•.~ di~ 

ınanzara,ırıda hır kıı\ e\' ~ıını· 

nüyor. Fakn• hunlar il.k na1.ıı

rda ins3nı'1 iızerind.: mc kt)n 

deıtil imi~ te ·irini lıırnkıyorlır 

Tedricen vuksı.:liyoruz 1 lali<; strt 

larındaı ı1.. 

Eyihin hnar mahalleleri gözi.ı

kilyor. Raını tepelerindcn çakıl 

ta~lannı peşine katup sürükleyen 
insafsız hir rü1.11lr, ortalıgı toza 

dumana boğuyor. Tramvay cı
zırtılı sesler çıkararak dar blr 

kavsi döndükten "onra durdu : 

- J<:dirne kıpı._ 

Sağımızda yıkılı. bir :a~r an

kazt uzanıp gidiyor ve' ilerisi 

göz görebildiği yere kıdır hep 

mezarlık. Çarpık burunlu bir 
adanı., oturduğu gu sandığtndı 
şöyle bir dogrularak ka~ısında 

ki sebzevatçıya seslendi : 
- Hasan aıtı. Bana ilci do

mates yer!... 

Seb..:evatçı uyurla uyanık arası 
cevap verdl. Bu cevap bir ho· 
murdanmaya benziyordu: 

- Sıbahtın beri bu kaçıncı 
domates be- Allah yağlı mUş
terileri ekıılk etme~lıı_ 

Sanki domates degil dt kafa· 
sını yarmak için ta~ atıyordu. 

Küfrederek iki çUrük domates 
hrJattL 

Öteki, böyle istidlı.allert al~ık 
görlın liyordu: 

- Ne yapalım a karda' dedi, 
domate~l senden, sirkt. l bizim 

Rızadan .. Keçinip gideceğiz ... 
iki ,;ırah dilkklnların, arasın· 

dan Keçerek dört yol ağzı bir 
meydana pktım. Bu meydan 
ölıikrle dirilerin blrblrlle kay· 
naştığı yerdir. Trakya birahanesi, 
~:dirnekapı hirahaııe,ı ve sonra 
bu birahane(!)lerln hemen kar· 

Şblnık w:ıı hucu huluıımaz 

bir servi ıırmam hı>ırdıyor. 

içimde bir ıırperme hi,setmeden 

ilerisine bakamıyorum. Fakat bu
radakiler, hayat ile ölümün sını· 

rında olduklarını hiç dll~tinmc

dcn sakin, musterih, gtllUyor, 
söylüyor ve hatta eğleniyorlar. 

Slvcsinden yabancı olduğu 
anla~ılan dürbulil bir ihtiyar, ~r • 
lan ~ğ, dhe konu,arak çıplak 

ayaklı bir <;Ol:uğa ı akla~u: 

- Kağriye cami siz bili}rıft

'unııt:? 
.\damın l:ıfı al(zında kaldı, 

kovuklar ıırıı ıııdan ekl1. on \•>· 
cuk birden lırlnyarak kn~tular: 

Efe di anı~ıı ben ı.ıc [ 

edeyim. 

h YL• 
<1nlatayım 

onlar bilmez, ben 

- ."en be_ Erendi 1 nd n 
oı.ırdu. , 'ı 1) et Jı;krınd en 
ba~trJa g mıneıu 'tly .ı v 

.:d l 

sonr.ı dnjtr 
yol ,.:dır, 1 

n sap, .ı ' >n n 
.ıl gic.. Onı 

11..i ine j>llla! 

t 

tutma} an tarif erk l•ır ~C} 

hpın1,;ınk ~ekt gıuı 
• 11· 

Kahı eh e ın or . de ıi· 

~tiru or ııra'vı ı~ ınofa 'ef"T'l" •r 
.\kzarlık i, ele mandalar gun c 
k•r~ı dinlcni) or \ rnda bir ten 

tdl arabalarda hanımlar geçiyor. 
Bir tenteli :ıraha da henim ınu
me çtktı: 

- 1 faıli efendim, Kazıldı •. 
götürellm mi T 

- Kazıklı neresi? 
- Nah, ~uracıkta.. Blr gor de 

bak beğenilecek yer değilsc p.t· 
ranı almım. 

- Kaztkh hı_ 

- Siz adına bakmayın_ f'.,ki 
blr bağ lml"i- Hali da Kazıklı 

ba! derler. 
- Kalabalık oluyor mut 

- Nah böyle .. Kum gibL Ta 
~:yipten, Slllftardın gelirler. 

Hasılı allem etti kıllem etti, 
bi:li kandırdı, arabaya bindik. 
Meğer şuracıkta dedigt yer bir 
çeyrek saatten fazla silrüyorıall'ı. 

Fıkat burası - adı kendinin 
olsun- sabiden gilzel bir mesire 
imif. Bir kenarda gUzel bir • u 
akıyor. Rüzgar, piifür ptıftır e.ı. 

yor. Başınızı sağı çeylriyor,unuz: 
Haliç tepeleri ve Haliçin kin 
sulırt- ~ınızı sola çeviriyor
sunuz: Marmara sahlllerl, batta 
birer benek halinde adalar_ yal 
nız az ilerisinin bu dünyada 
olmıyanlarla meskun olduğunu 

düşünmek içlere garip bir cz,;tn· 
ilk vermiyor değil .. 

Ne hikmettir bllinınez en ho~ 
manzaralı yerleri kendimize <lcğll 

ölulerimizc tahsis etmi~lzdlr Rume? 

hisarı, Karaca .\hmet, ı·:dirnıkapı 

Eyip sırtları, ölülerden zivade 
dir\lere lıivık yerler deıtil nıidirt 

* * ... 
Kaztklı bağda tekil! tekelliıf 

yok. Her kes bildiği glbi baıt
da~ kurup, yahut agaç gcilgc,[ıı 

de yan gelip keyif çatıı or. 
Bir taraffan gramof~nl:ır i~li· 

yor, bir taraftan utlar tıngırdıı·or 

ve diıtcr taraftan hunların ~u
tcnımimi olan " akcinli " - \na
dolun:ın !Sazı \"erlerinde rakının 

lıir adı da hudur - ~:vet :ıkdnli 

mcraklıl"'ı korpc s;ilatalık Clı"· 
~u,ııilc çek\:jtiriyorlar 

1 kr ~ey i) i glucl. \ nlnv. '1.1-

,ıl anlatmalı. Kazıklı bağ, hu 
nccı >imde lıııt ı.I Ctıııı;ıyı !"C~i:· 
•"~it'- ,lcl\cr hır yer clL·ıuı .. 

1 !erke. ı ahillc•c ,ltiku~dülfu 
' T,'ınn J. ı a · ırımı ı ne lMj!; ırı· 

rJ) r rıe da!1;. 
( •ı 'e} sc decck hafta ize 

FilL••\a içın 01. ı.riyor -n. Bu 
l' da b•r diy ccj!;,ni ı uk ı ı? 

c.I 

Znro 
/. . 

1 J. 1 l 

ıı.- , ~ • 1 r 

M . .. "t. --aqnnın seynlınlı 

ı Ja \me•ık 
rı 'ı t tanı·ı .· 

lı ı Jiv 

L ... la 1 

1 ı 

ıtım 

ı. llu ~afu 

----------------------.::::;;~---~~---.._.,.._. 



Ne tcat etsem"!! 

:m!y6iig ~rlehi leh~kacı: 29 
.... -- ·----p 1 z 

Çapkın kıiııı •çindc bir öğret 
me gösterme arzusu kaynıyor
du. Her şeyi bir anda, bir çırpı
cla anlatmak istiyordu. 

Sevili umduğundan çok fazla 
----···-- ·· O bulmuştu. Köy kızı iki senelik }'a,cn: AK 4 GlJNJJ Z 4 İstanbul s<ıkini kadar acemilik 

• 

T apurl:ır yukaı ıya dolu ve a- J ot :ciir. Bir hafta sonra orada 
~ _'il bcç r;eçıyorlardı. bir k r balcsu verilecek. 

Bazı ya.ı penccrdcrinaen b:r -i:ır balosu oiur mu han-
tcn zzi.ih mot0ni zannederek ım abla. 
n .ıdil so.1 ıyoılardı. - Olur, yazın olur. Bu balo 

- "Sunlar bizi tar.ıyorlar mı harp dulları menfaatine verile-
ıı-n abl~' cek. 

ı ı- 1e.c :C. unı ;ı:nlar? -Burada da harp dulları var 
- •fr. l: ı ce! "Mlıyorı._r? mı? Biz<le öyle çoktur ki. _ . A-
- B , c.., .1, ne emizı sel:ım ğamla ikimiz onlara her sene 

.r ,rı. r. yirmi kile bulgur dağrtırız. 
- Bi ... ı'e en', ı;elamlıya- Saat başı .... 

l ı. Yalının önüne gelinciye ka-

l 

l!a rt 1- köy coc 'anle İstan- dar: renk ve ışık rüyası iı;:inden 

f 

ı l, .. 
t • 
t • 

le ,. :tiı,,ı :ıra ın- hafif hafif bir hamt kokusu es
iLI': ~ a m;ı- ti geçti .... 

ı" 
Balkondaki koltuğundaa kal 

n r '">kın k l hala lıaı uın efondi mendilile 
sel:imlıyc ~-· ..ı. Çep:un kız: 

- İşte, (ledi. Hcii! annem bu 
1 ':: c' "'· 

[ÖStermiyorrlu. Şıvesinin sevim 
li ve ahenkli aykınlrklan olma
sa, hiç belli bile c!mıyacaktı. 

Motörden çıktıktan sonra ya 
lınm içini gürültüye boğdular. 
Cicim Ali, Mehmedin ve Hay
ret bey Sevilin kolune girmiş, 
yukarı çıkıyorlarken çapkın kız 
haykırıyordu: 

- Sofra hazır mı? Sofra! De 
niz havası bizi fillere döndür
dü ... 

Yukarı salonun bütün pence 
releri açılmıştı. İnce bir deniz 
ha,•ası tülleri hafifçe kımıldatı
yordu. Hala hanım efendi, Meh 
medin elini sılwraken : 

-- Hiç takdime lüzum yok, 
eledi. Köy cocıığt'" ı. çapkının 
lıiYiiyele1;nden o kadar çok öğ
rendik ı: imdi kırk yıldıın be-

fotoğraf nıakinala
nyle filiınlerini kul
lannıak nıenfi.ıatiniı 
icaba tı ndanclır. 

Al:lminüc fotoğraflar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınıl· 

rinin devamım kabul ederek 1 Tem- Her yerde satılır. 

KOLONYA 
SUYU 

EAU DE 
COLOGNE 

muz 1929 tarihinden itibaren cari iİll••ııiııııııiıııııilıııııiıiıinııiıiıiıiiıiiiıi:I~ 
muhataraları tahtı temine almak ke- İstanbul ikinci Ticaret m ıJ 
yfiyetini derühte eylemiş olduğunu mesinden: Beyoğlunda 1stiııl' 
baladc mezkur ilana atfen berayi ma caddesinde 3 l 6 numeroda 
liimat alakadarana arzetmeklc kesbı kını şapka ticaretiyle müştef 2 

şeref ve bugüne kadar "Ceneral Ek- Kurkilos efendinin 3 - 7 - 91 
sidmt" şirketine karşı göstermiş ol- tarihinden itibaren ilanı iflas!!' 
duğu emniyeti kendi hakkında dahi ve mesalihi iflasiyenin rüyet 
ibraz etmesini muhterem müşteriler- tesviyesi zımında azayı maJ1fİ' 
den rica ile menafilerinin her husus meden CelaI Fuat Bey jüj kod 
ta ve kemali dikkatla tahtı temine a- ser ve dava vekillerinden Yı* 

N° 11 
~ 

N° 11 lınacağını arzcder. 

"Kompanyi Dasürans Jeneral'' 
Yangın Sigorta Kumpanyası 

Türkiye Müdüriyeti Hıısusiycsi 

Şaul efendi muvakkat sendik 
yinlerine ve mağazasiyle def' 
larındaki emvali tüccariye v~ 
şyayi zaidei beytiyesinin te~ 
rine ve evraltu defatirinin cer 

•Dr. Ihsan~- ne ve kefaleti müsaddaka i 

2 

Öksürük şurubul ed~mediği taktirde ?apis ve~ 
. kıfıne ve bu baptaki kararın aıt ; 

Ş~li "~""'' Bey sokak No. 56, Tel. 6eyoiılu 3044 Öksürük ve nefes darlığ• vakkaten icrasınamahkemecelıi 
Porfumöri L. T. P 1 V E R A. Ş, , lstanbul Şubesi 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- için pek tesirli rar verilmiş olduğundan kaııtlll 
--- Kl-ı·ş·e ı·mal edenlere ı·ıa"'n .... lllçttr .... _ namei ticaretin yüzyetmişİI 

maddesi mucibince daimi ,rl; 
Zonırnk!akta ) iıksek maden mlıhendisi mektebi için muktezi İstanbul İkinci Ticaret mah- kleri intihap olunmak üzre 

kli~c imuliyesi 1 •l-tı-929 teri hinden itibaren bir mah miiddetle kemesinden: lstanbulda Fincan- habı matlubun işbu bin dollf 
miiııaka~aya konulq1u~tur. Şeraitini anlıımak isteyenlerin lstanbulda ctlarda Çavuşoğlu hanında ma- yiiz yirmi dokuz senesi TenıJI!' 
Schremancti civarında \laıkn mintaJ..:ısı miihcndisliğinc ve Zon- nifatura ticaretiyle müştegil i- zunun Perşembe günü saat 
t-"ıldnkt:ı mektep müdıiriyctinc mliracaat eylcrocleri ilüıı olunur. ken 17 - 6 - 929 tarihinde iflası- raddelerinde mahkemenin ifl 

na hüküm olunmuş Atike Zade muamelatına mahsus cdad 
Mehmet Mürat Beyin hususatı gelmeleri lüzumu ilan olunııl" 
iflayesinin rüyet ve tesviyesi İY İ~ 
zımnında Avukat Arif Sım ve BELED E RE ;,J 
Menahem Alguadiş beylerile 

:rv-v-""" HALT( MUSİKİ HEYETİ co:::::c 
her gün ,.e ~ece 

SARAY Bl'RNU PARKINDA 
icrayı a'ıcnk cımckıe olop mu>llim '\l!ri l laiil beyle hanende Semiha 

acx::x::x:xJ h l!fl dohi bu heyete i•tirak etmişlerdir. 

istan~ııl Ziraat nanKasın~an 
Şulı~m;Z<!e mch!ıal bir Daktiloluk için 9 temmuz Salı günü mü

sai •aka imtihanı icra edilecektir. Talip olanların şeraitı öjtrcnmek 

Beyhan Hanım esaleten sendik Beylerin nazarı dikkatine 
tayin kılınmış olduklarından Emaye mcbanl numerolar J 
müflis merkum zimmetinde ala- Oalvanlzadan kabartma 
cağı olanların kanunnamei tica- numcrolar 
retin 199 ve 200 üncü maddeleri oaıvanlza sokak levhalan 1 
mucibince tahkiki duyun için Kuruşa siparişat sOr'aıl~ ı;ündt•., 
üç günde yani 929 senesi Tem- ~irkeci Ttnckc .aç lmal~ı fabrik:ı' 
muzunun onaltı, on yedi, onse- --~--------~ 
kiz. tarihlerine müsadif Sair Avrupada en meşhur hasıalil' 
Çarşamba, Perşembe günlerin- sanatoryum veklinikleri alatı cd 
de İkinci · mahkemei Ticaretin hiyenin deıenfekte edilmesi. yi< 
iflas muamelatına mahsus oda- lal"ın pansumanı vesair bu gibi-' 
sına gelerek sendik beyler mü- çok işler için, Hamburgta Şcl>ıı!I 

>'e göğiis hastalıkları mütehm;-'ısı vacehesinde alacaklarını isprt ,-e Mayr S. A. tarafından imal 
doktor ve kaydu tastik ettirmeleri ve nan muzadı taaffün ilaçların kİ 

ŞEKIP HABiP müddeti mczkurede ispatı \·ücut olan müselles markalı (LİZOU 
H edemiyen alacaklılar hal<innda istimal ederler. Acrnta ve drpo.rİ Ayasofya Yerebatan acı 

S!lleymaıı epartımanında Cu- kanunu mezkurun 2 l O uncu lcri: 
mnrıcsl, Pazartesi, Çarşamba maddesine tevfikan muamele İstanbul S. YAKOEL M.4

1 

FELEK \'C f>crşembe. Tel. lst. 303ıi olunacağı ilan olunur. TUMLART. # 

tan paslanır! 

ri tamşık-lialdeyiz. ~ --gtil klirusu yanaidarr.·uöpe öpe--- Sizin rapordan iki kadeh-', ediyordu. Cicim Ali giya ıı· 
- Demek benim çok hikaye- bir oluyordu. li lcistifade edemez miyim? seye işittirmek istemi yerel< 1f 

lcrimi söylediler efendim? Çapkın kız bir küçük cıgara - Circnu Hala hanımefendi 

1 

rrldanıyordu: I 
- Çenesi her boş kaldığı za- tablasını, bir bardağın kenarına kabul ederse. - Hayret bey! Fırsat bıt 

man. . . vurarak çıngırak taklidi yapa Hala hannn misafirlerine ik-

1 

sat, i~i. kere iki_ dört, i_ki kere 
- fşte şimdi içime korku gir- yapa haykırdı: ramederken: altı, ıki kere dort sekı;-.... 

di hanımefendi. - Haydi yemeğe! - Fakat, dedi. Bir defaya ve - Ya o o! Ben o kada! d• 
- Neden? Hanımefendi iki misafiri iki ikişer kadehe münhasır olmak hesaplara gidemem. Beıunı 11 

Mehmet dik ve yan bir bakış- tarafına oturttu ve: şartiyle. ·iki kere iki en büyük r~'·;";ı' 
la Çapkın kızı süzdü: - Siz de canınız nereye ister Cicim Ali teşekkür etti: Yemeğin somma kadı:r 

- Kim bilir ne köylülükle- se oraya oturunuz. dedi. - İki kere iki dört eder. dolu, Istanl-ul p1 akiarı cli•l 
rimden bahsetmiştir. Cicim Ali ayağa kalktı. Kon- - O ne demek? Hayret bey iki kere ikide ve 

1 
- Köylülüklerinden çok hah- feransa başlayan bir filesof ka- - Yani üç ve ya beş etmez 

1 
cim Ali iki kr..re <lörtte ka!ıh· 

settim. Fakat zannettiğin gibi dar ciddi bir taVlr ve dolgun hanımefendi. 1 tekilerde ikircr bardak sof 
değil, sen onu affetmişsin Meh- sesle: - Ne demek istiyorsun? bira içtiler. Hanımcicndi ile 
met ağa! - Hepinizi ve hepimizi işti- - Rakı gelsin de anlarsınız ... -il'c Ta~<irlen kaldı. 

Hayret bey söze girdi: haya davet ederim. Gövdemize Hizmetçi gramofonu kurdu: Yemc-kten sonra herke 
- Yo o! Daha sofraya bile girecek bugünkü tat ve hayat Kız saçlann saçların köşeye rekildi. 

oturmadık. malzemesi şunlardır: Oynar omuz başların 1 Yalnız Çapkın kız 
- Öyleyse teşekkür ederim Balık, enginar, taze fasulya, Sevil, sevinçle Çapkın kıza j Mehmet'e de<li: 

hanımefendi, görÜyorum ki ben cıgara böreği, komposto ve ma- baktı: ı - Yo o! Reh~11e• sor-·· 
den o kadar cok bahsetmcmis. iyetleri efradından bir takım sa- - Ah, ne iyi hti'<ıl ulda da Simdi yerle ecek~ır• .. fl") 

- Öyle mi zannediyorsunu;? latalar ... Bu evde biradan baş- varmış. k<> 11P1. Ön ağa!l:.> d.: • 
- Eğer öı:le olsaydı, size di- ka içki yasak ise de hekim pro- - Istaııbulda daha neler var. terelim. 

yecekti ki köy çocuğu ile her fesörü Neyzen Tevfik beyden Bugünden itibaren kö;' l:ızr Sc- Denize k;-ırı-•, + ': l'a" 
mLilakatmıız bir münakasa ile raporum olduğu için yalnız ben vil bile var. Örclel.~ suya dal da mis ha it ı-;r y;:ı ~ c" 
bao:lar ,;e bir münaka aile biter. iki kadeh rakı içeceğim. gcli ele çahınlar r'1ı? c'ilcr. Ç-r 0 : r,. · · .. ı: 
Hanımefendi Sevilin pembe Hayret bey sordu: Yemek eglence içinde ele am ', t r \il r 1 

6 

7 

ı 
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ıtl 

' ' ,e 
,t 

mniyet Sa dı .. ı e 
a m·· a ed si 

Kat'i karar ilanı 
\Cde .1u~ m • lkr 
ltl. k rn tı num .. r ı 

1.ira 1 ~inı 

245 430 ~769 

'.\! rlıuıuı.tın cin ve nev'ilc meykı e 
muııcrnılAtı 

-

el' ~6;i l ı 28 6327 

Borçlunun ısml 

J>:d rııckapıda ı,'.ar\yc Atikalipa~a mahallesinde 
Buyliklıahçc sokagında eski 28 ve yeni 

50 numaralı ~eksen arşın ar>a uzerinde ah· 

şap iki katta altı oda bir sofa, bir mutbak 

ye müşterek bir kuyuyu ve on sekiz arşın 

kadar aralık mahallini havi bir lıantnin 

tamamı HafıY. Z\Ju,tafa ~:f. 

K. rtalda So~anlık kariyesinde kariye tlerunu 
w agıııda 62 numaralı iki yüz seksen alu 

ıeı 

~d 
iııl 

,ıı tlı 
ıi ~ 

) 

1-
it 

ı· 

' 

2<ı5 

1 <J5 

223 

223 

745 

670 

145 

ıoo 

796 

ı ı 7.5 

, 

+72 >{787 

406 \1117 

390 91 ı i' 

2036 10811 

1324 12623 

453 18309 

13610 

4f07 14831 

ar~ııı arsada ahşap iki katta on oda, iki 

snfn, bir kuyu ve bahçede yuz altmış arşın 

arsada bir mutfak ye ahır ı·e anlım· ve 

samanlık ve beş yüz kırk dört ar~ın bahçeyi 

havi bir hanenin tamamı 1 latic~ Firdevs., 
l latice 1 lida)et 

h.ınımlarla fı.s 
tara Tevfik B. 

J• ·tlıiyede Kfttipın:tslahatc ı rrnlıallc>inac 

1 atlıkm u sokağında eski 6,6 ıııukc rrcr YL 

y:·nı 4,6 numaralı yüz a'un ş be nr~ın ar 

,;ıda ki\rliir üçer kattan i!\ard biri ı od 
lıiri ufak olmak üzre üç sofa, lıir mutfak 
en tistii daraça diğeri be~ oda, Uy sofa, bir 
nıutfak ve en ıistiı daraçavı ve yiız seksen 

be> arşın bahçeyi havi iki hanenin taııı:ımı 

Ümer Ağa 

Llsküdarda Y enimalıallede Kabristan soka

ğında eski 27 ..,e yeni 2 l numaralı seksen 

dört arşın arsada rarım katı L\rµ;ir diğerleri 

ahşap olmak üzre ikibuçuk katta lıq oda, 

iki sofa, bir mutfak, bir kuyu, bir "ırnıcı 

ve yü:r. otuz sekiz arşın bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı Madam lstilyani ve sagir 

Yani Ye Roınilos ve 

Kiryako 

Kasımpaşada Hacıhiisrev mahallesinde Hacı 

hüsrev caddesinde eski 9,8 mükerrer ve 

yeni 15,15 numaralı yüz kırk arşın arsa 

üzerinde ahşap iki katta dört oda, iki sofa 

bir mutfak ve yetmiş arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Gülsüm H 

Kasımpaşada Hacılıüsrev malıallesindc eskl 

cami sokağı ve yeni büyük yokuş sokağın· 

da eski 18 ve yeni 19 numaralı y" elli 

arşııı arsa üzerinde nıaa boılrum ahşap iki 
buçuk katta beş oda, bir sofa, bir mutfak, 
lıir kuyu ve yüz elli arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Gülsüm H. 
Üsküdarda SinanPB>ia mahallesinde_ lhsaniyc 

sokajtıııda eski ı 1 ve yeni 3 f numaralı 
iki yüz seksen sekiz arşın arsa üzerinde ah

şap üç katta on yedi oda, iki rnfa ve kırk 
dokuz arşın lızerinde bir mutfak, bir kuyu 
Ye beş yüz otuz iki ar~ın bahçeyi hayi bir 
hanenin tamamı Cevat B. Zeynep SeY.a H. 
Çubukluda Rifatpaşa sokağında f miikcrrer 
numaralı yüz seksen arşın arsa iizcrinde kılr-
gir iki katta iistiinde iki oda, lıir sofayı ve 

iki yüz kırk arşın bahçeyi havi haricen sı
vasız maa dükkan bir fırının tamamı 

Hızır El. Sıdıka H. 
I•:yipte Takyeci mahallesinde Otakçılar so· 
kağında eski l 00 ve yeni 1 ı 4 numaralı 

bit krsau doksan ve diğer natemam kısmı 
yetmiş alu arşın arsa iizerindc ahşap iki 

katta üç oda, iki sofa, bir kuyu ve yirmi 
dört arşın iizerinde bir mutfak ve yüz alt

mış altı arşın bahçeyı havi bit hanenin 
tamamı Hasan Tahsin B. 
Osküdarda Selimiye mahallesinde Tayahatun 

soka~d.e: 69 numaralı seksen yedi arşın 
arsa uzennde ahşap iki katta üç oda, bir 
taşlık: on dört aq.ın aralık mahallini havi 
mübtacı tamir bir hanenin tamamı 

Abdülbaki ve Zeki Beyler 
Bebekte Bebek caddesinde eski 68 ı•e yeni 
l /'l, 1 /3 numaralı ytiz otu~ dört arşın ar· 

sada bir katı Hrgir ve iki katı ahşap ol

mak lizre üç katta dört odn, iki sofa, bir 

murfok, bir sarnıç, ve üç lıin ikiyiiz yetmiş 

beş ıır~ııı bahçeyi havi bir kö~kiin tdıııamı 
Hasan Refik Ye .\lchmet Tevfik 

Beyle Fatma İnayet, .Emine Mü

fl"Vet 1 L 
lln krbeyindc lln>tancıb:ı~ı \lıdullah. ap;a ma
l .ılll»indc Ra,inı :ııta ~okai!;ında cskı 3 mü

kerrer ;ı mııknıw ı·c yeni 1\, ıı, 11 1, 'l 1 

numaralı biri yüz elli arşın arsada ahıap 

iki lıuı·ıık katt:ı diırt rıd:ı iki ofa, lıir çatı 

~aloıııı \'C :ıltnıı~ :ır~ııı ar ada lıir ıııutf:ık 
di~eri s !:s"n iki :ır>iıı ars ıd.ı alşıp iki 

1.atı. '<iıt oda, ili ııfak '"Lı lıır mutfok 
bı"' i.u\ u Ye uç ı oııunı k.H.ı.:ır .lr.Lziyi ha\ i 
ikı h "len n ıısır h' <>I .llchıııct Te"1ik il. 

Jt.I ltıö~l 1' :ıl 1ıçt,ndL n·ı k•ııııd~l\ii)hı,ıcad
d n ,. t l.ı ıe yeni ro nıım·ıralı, ı ıırmi 

, ı " ada "":·ıp •ir buçuk kattı yedi 
O 1, hır ~ Jf t, hl" l l1...'ft:k J ll\ ll \ L' UÇ y[ı 
\'JJ mi lıir ar ııı i • r;c ı i h:ı' i bir 1 ıcııin 
tam:ırnı 1 at na z~h· .ı 11. 

Cı ;-s J f ... !i ~ f l'.atıh C1\~ l\·H.lu;L·~ıııe~ıı <ıı..: nıul,addcma 

!\lırfıu' l el\ c ııı lltılı '~"I ı ın;ı.,;ıllc»iııde 

Vl' ınuk~ı { ı a ıııi:n:ır (.\ffi'-"~i 'L' el) C\ m 

Kadı çc mcsi sokağında eski 37 ve yeni 
20 r numa .ılı L sen ar ıı arsa uzcrinde 
k; rgir •Kı buçuk k ıt.a uç oda, hır! Lliçuk 
ı!nıak uzr iki sof.ı, hır mutfak Vt: altında 

l oı..rı..m V<: y'r i lir r n b,ı .,. yi ha~i 
t ın ın bi• b rı tdmamı I } nep H. 

90 675 17 582 ('lNy• e1'ıı de Ya{tl•kçılar caddesınde eski 
127 ve veni 9~ ııumarnlı on beş .ırşın arsa 
uzeri .d k rgir bir kHtt ibaret bir dük 
künııı •ıısıf hissc'i l\lchınct Te\ fik fi. 

40 885 17738 Sultanselimde Mimar Şecaattin mahallesinde 
l\ lismarcı sokağında cskl tı mükerrer ve 

yeni f 7 numaralı altmış .ırşın arsada yarım 
bodrum katı ka•p)r diğerleri ahşap olmak 
iizrc ikibuçuk katta lıeş oda, bir sarıdıkod

,ı, bit ,ofa, hır mutfak \ c 5ck;cn arşın 
lı, hçcyi haYi bir hanenin tamamı .'ülcyman 
Sudi ve lsmail l fakkılleylcrle Fatma l\hizey
ycn ye Zehra Güzin Hanımlar 

215 503 1?815 Kasımpaşada Camii kebir mahallesinde Nal~ 
bant sokağıııda eski 13 ve yeni l 7numaralı 
yüz yirmi üç arşın arsa üzerinde ahıap üç 
katta yedi oda, bir sofa bir mutfak, bir 
tulumbalı kuyu ve yüz kırk be~ arşın 
bahçeyi havi bir hcııenin tamamı Seyla JI. 

345 1462 1?908 \lıır kapıda Aklııyık m.ıhallesindc ·\raba 

cılar kı~lası cadde ;inde c ·ki ;ı m · 1 crrcr 

\ c ı eni l 9 nu a alı lıiri )'ÜZ Jn dort a~ 
ır <la hir buçuk katı k "p:ir digcrı .ıhş .• p 

olmak uzı c ik. b ~uk k tta lııri ı c1 rıc 1 

< .ı>ı ı mak uzr bes od" ild o • l 
' ' ıutfak .lığa el ı .ır~ın ;ııerlmk · s.ıp b 

buçuk k.ı tn lıirı tıfak olı ;.ık izre U\' od 

h r so' , lıir mut ı~ı ha i ıki han ·nin ta-

mı ML t. fa l·.f. Niı aY. l l. 
540 l 139 18558 ıı, htta Karabaş nıalıallesindc Halat cadde 

sinde Dibek sokağında eski ~(j mükerrer 

numaralı altmış altı arşın arsad.ı kilrp:ir 

iki buçuk katta altı oda, ufak lıir koridor 

iki mutfak en üstte çau odasını lıaı i bir 
ll'lnenin tamamı l\Tadam Klı\ra 

llW 2?5 18628 Ramide Cuma mahallesinde J•:yip cadde· 

sinde tski 6 mükerrer ve yeni 14 numa· 

ralı altını~ altı ar~ınarsada ahıap iki katta 
biri sandık odası olmak üzre dört oda bir 
sofa, bir mudak ve yü" dört arşııı bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Emine 11. 

1695 47 43 18698 Kadıköy(ındc Harita 2 mcvkiindc Calcrağa 
mahallesinde eski ve yeni Yoğurtçu yeşmesi 
sokağında eski 5 mükerrer ve yeni 3 ( nu

maralı yüz doksan arşın arsada kArgir dört 

katta on lıir oda, lki sofa bir mutfak bir 

sarnıç, bir kuyuve beşyuz doksan yedi ar

~ın bahçeyi havi bir bap hanenin tamamı 

:\ladam Peruz 
416 12S8 18706 Kadıköyiınde Osmanağa mahallesinde eski 

Söğütlü çeşme ve yeni leylak sokııJ:tında 
eski 1 1 mükerrer ve yeni 5 numaralı yet
miş arşın arsada kargir iki lıuçuk katt:ı üç 
oda, bir mutfak v~ yirn)! arşııı aralık ma 
hallini havi bir hanenin ta:namı Kazını l~f. 

1746 8600 18766 K:ıdiköyunde Caferağıı nıalıallesindc eski 

moda ve yeni Çınarlı ,ok;ığında eski r 7+ 
ıııukcrrcr ve yeni ;~ numarnlı yii;ı; kırk dürt 
ar~ın arsada y~rım katı kagir iiç katı ahşap 
olmak uY.erc uç lıııçuk katta sckiF. oda, iki 
sofa~ bir mutfak ve yliy, dört :ır~ın lı:ıhçcyi 
Jı:ıyı hır hanenin tamamı ~lchme .\scıf 13. 

1396 3782 15080 L sküdarda Bulgurluda KHrl(a deresi ,0kağın· 
dn eskı 2.3 ve yeni 2!;21 1,2! nunıarıılı biri 

iki y(iz _yirmi arşın arsada lıir katı karjtir 
dığ:dcrı ııh~aı~ olmak üzere iki buçuk katta 
?n ıkı oda, ıki sof:\ diğeri iki yuz yetmiş 
ıkı arşın arsa .. üzerinde biri ki\rgir diğeri 
ahşap. olmak uzcre bir buçuk katta on iki 
oda, bır m~tfak ve üçüncüsü yliz yirmi ikı 
arşın arsa uzerinde biri kılrgir diğeri ahşap 

olm~k üzere iki katta dört oda, bir sofayı 
havı se!Amlık dairesi ve yüz elli arşın arsıı
da kıırğ!r bir katta ahır ve samanlık ve 
altmış üz arşın üzerinde ayrıca bir mutfak 

ve altmış b~ş dönüm yediyüz yl'tmiş üç 
arşın arazlyı havi seneden bir elyevm iki 
köşkün tamamı Esat paşa 

51'0 1200 15161' Topkapıda Mustafaçavuş mahallesinde Mefı:. 
tep sokağında eski 1, 1 mükerrer ı müker· 
rer 1 mükerrer ve yeni 156, l 5S 1 1 nu· 
maralı ili yüz arşın arsada ahşa'p 'ikişer 
kutta. blr.i d.ört oda, lıir sofa, bir mııt[ak 
ve· dığcrı bır oda, bir sofa, bir mutfak ve 
altlarında üç düllinı ve iki vtiz ar-ın bah
ç;yi ikihavihanenin tHmamı M~hnıet \uııt il. 

155 r.- 16206 Kartalda Kasaba kariyesinde Ye Üsküdar 

caddes~nde yeni 82 1:J6, 4 r .'i numaralı yiiz 
kır_k ıkı arşın ar,ada kt\rı,>ir iki katta iki otları 
muştcmıl mukaddema fınıı ve clyevm iki 
dııkk~ııııı tamamı 1 h1>eı in 1 lüsnii R 

245 543 16329 Bc~iktaşda Şenlikdede mahall~sinde l lascki 

sokağında eski 8 ı·c yeni ~ nunıaralı yüz 

kırk beş arşın üzerinde ahıap iki katta, 
altı oda, iki sofa, hir mutfak ı c yetmi~ lıcş 
ar~ııı üzerinde bir ıııut!ak ve bir odayı Ye 

bir tulumbalı kuyuyu ve ylıı otuz :ırşın 
bahçeyi havi bir ,hanenin tamamı 

Ali EL ve Safinaz H. 
Yukarda cins ve ne\ ile mevakl ve müştcmclatı yazılı emlak 

hizalarında giistcrilcn bedellerle talipleri üzerinde olup 17 Temmuz 

Q2Q tarihine ıntisadif Çarşamba p:ünü aaat on buçuktan itibaren 

nıuzaycdeye ııııibaşcret olunarak saat onaltıda kıymeti muhamnıcne· 
!erini p:eçtil\'i takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulundu· 
"tından talip olanların mezkQr günde saat on altıya kadar sandık 

idaresine mııracaat e) lcmelcri ve on altıdan sonra vuku bulacak 
murncaatların kabul edilmiyecc!J;i ye mezkQr em!Ake cvelce talip 

o1 anların kati karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip 

zuhur eyledil\'i takdirde evvdki taliplerin keffiyct etmiş addo!unacak· 
Jarı liizunıu ili\ıı olunur. 

• 

Otonıo~ilinize ıasti~ aluıa an e vel lıneı i~a nı J ~ane 
fenni ve en müke me 

lastiği olan taban ve yanları yekpare 

m · 11 e p ı-stiklerini 
tetkik ve tecrübe ediniz 

Bu resim, Mıller mühendislerı
nın fennen en yüksek lastiğı nd
sıl mükemnı lleştirdiklerinl gös
teriyor Kalın ve kuvve!lı tabanla 
yanların tek parçadarı olduğuna 
dikat ediniz 1 Bu surelle yırtılma 
ve yandan çatlama tehlikesi orta 
dan kaldırılmıştır. 

, REG. u. S'. PAT. OFF. 

fıban w11 ~anleı 
l•lı.O•r•tllr" 1•r· 
tılm.alı ... ,., 0 • 

d.en ecıımak frn. 
k3nı yoktur, 

lastikleri ve her türlü levazımı 
Umumi satış ac&ntası : Beyoğlunda Tokatliyan karşısında 

O.T.T.A.Ş. Otomobil Ticareti T.A.Ş. 
Telefon: Beyoölu 2866 

• • ~· f • ' ' • ' ' 

• 1 • ' ' •• j 

Aslan ve Eskihisar nıüttehit çimento ve su 
kireci fabrikaları anonim şirketinden: 

Aslan ve Eskibisar muttchit çimento ve su kireci fobrikalau anonim 
şirketince yeniden mevkii tedavüle ihraç olunan hisse senedııtının c~ki his~c 

senedatile müessis hisseleri mukabilinde kaydı için tayin cdildij\I 15 ve 20 
Haziran 1929 tarihlerinde ılan cdilmıj olan 30 gün müddetin işbu tem mu· 
zun on beşinci pazarıc>i günü akşam üzeri hitom bulacağı al.tkadarana 
iUn olunur. imza: i\1cclisi idaıe 

Fındıklıda <tıtil 

ERMİS K~NSERYE FABRIKASI 
Bilcümle sebze konserveleri sırasında, en aldsınd•n her nevi Bl~

ZELYE konservelerinde de kAfi mikdarda imal ve ihzar ettiğini 
muhterem müşterilerine ve ehalil kirama ilAn ve beyan etmekle 
kesbi şeref eyler. 

SUI hazimden- ve ioti~dao mQzta.rip~siniz 7 
Her gao bir su bdehı deruııuııda bır .uJıve 

bsiğı Eııo'• "Fruit Sa.lt~ meyve tozu a.boıı:. 

Altnllf teoelik cihaopum•l fObnt ve mavaffekiyeti 
"8Cri bt'isiu delildir. 

BILÔMUM 

YAZ TATiLİNE ~11\llSUS 
LİSAN DERSLERİ 

İngiliz ve Fransız muktedir 
muallimler idaresinde iptidai, 
Orta, Yüksek kurslar olmak üz
re ehven şartlarla talebe J.-ayt 
ve kabulüne başlanmıştır. 

Çarşıl.apı Medrese sokak No. 
1 veyahut Beyoglu Kab:·i:,,;m 
sokak No. 42 de Aınerıkaıı T::r
kek Lisan ve Ticaret dershane 
!erine müracaat erliniz 

Deniz satınalına toınisyonun~an 
1500 ton rekompoz<: m~den kııınurü kup.ılı z·ırrıa ilv•k'i "'l 

Temmuz tarihine ıııüsdaif pazartcoi saat l .+ lC IJuıiz k \l llkri 

ihtiyacı için bin beş yıız ton künıür kapalı zarf usulil~ ııı ııı-ı ·ı 
saya konmuştur. Şartnamc>ini giirıııck i'lcycıılnın hc·r µ;tın itH''l''l 
talip bulunanların du yukarıda yazılı i'"n \ c sa:ılla K:t>ınıpa;:ıd:ı 
Deniz satınalma koınisyoııuna nııırnc·:ıatlarL 

. . 

·~ DiKKlT 1 
En büyük ikrnmi\'cleri kazanan 

İTİ.l\1ADI MİLLİ 
Piyango Fatih şubesinin 

Yedinci tcrtibın birincı ke~ide 
ıletltrimiz" gelmiştir. l\Juhtcrcm 

mu t ri \"C ba ·ilerimizi da\ et 
ederim. .Altıncı kc~idı.:yc ait bir 
keşidellk 1 • ro. r ~. 1 -2 serileri· 
nin her numaradan satılık bilet
lerimiz bulunur. l\iuamel&um doğ· 
rudan doğruya pi) ango ıııüdiri
yctiyledir. Şubemize bir satış 

memuresi tayin edileceğinden 

müracaat eylemeleri rica olunur. 
Telefon lsL 4-002 

Müdürü mes'ul; BUrhancıtln 

Sultan Ahmet Betinci Sulh 
Hukuk mahkemesinden: Tereke
ıine nıalıkcmece vasiyet olunan mü· 

tc•eff.a Hualambos Rıunfiyadis e
fendinin uhteainde olup vefatiyle 

mirascılarrna intikal eden ve miraı· 

çılarrnın talepleriyle frubtuna mah· 
kemece karar verilen Bakırköyünde 

Cevizlilcte Hamam sokail;ında 2-4 nıı· 

mcrolu hane kapıaından girildikte 

bir sofa iki oda bir yemek odası taş

lık bir hala ve bodrum katta çimen· 
to döşeli bir taşlık bir mutbak bır 

gusulhane bir oda ve yanında tekrar 
bir oda biı hilii bir kömürlük ikinci 

katta camekanla ayrılmış bir sofa 

dört oda bir hala üçüncü kat bir ça

tıc\;ın ibaret köşe başı iki t ırafı catl 
ı c elektrik ve tcrko:) suyu tertibatı .. 

ııı havi tahminen otuz; dört senelik 

olmasına nazaren metanet ve r.:sanc .. 
tini m~lıafaza etmış müddet dcnıle 
bilecek dercccdt.: tanıırc ihtıyacı ol· 
naya·ı bahçeli bir Jıap hane ıcra kı· 

lrnan ır: ay ede r:eticesiıdc hın lı..ra 

da talilıı uhtcsı d takarrur ve ol 

veçhi c ~halei cvvel.ycsı ic , ve 22 
f mmu 1929 t&trih.ı.nc musa ıf Pa. 

rt mi s t r, da ilıdle kat'iy 
sı un icr.ısı mukarrer bu 1•t'1M" ~ c' .. 
rr: <la tahp olanların kıymeti JTU 

b ıınmincsi olan al~'l bın lıra".1tn j · 

d. onu ı.ispctinclc pey ak es nı m 
ı, •hib•n vakti mczktırda Sl'ltan A ı 

"'' t Beşinci Sulh Hukuk Mabkcmr· 
sine ınüracaatları lüzumu il:ın olu 
nur. 
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Diln saat 15de ~sim s!_adyomunda Galatasaraylıların atletlzm__ınilsabekal, r yapıl"!ıştır.B•Jndan ~aşka _Tstanbul_ sporlle Süleymanlye arasında terfi _müsa~kası xapıl'!!'_Ştır __ l(~u Galatasara!~e>lm ı 

Yeni otomobilinizin tekerleklerinde kullandığınız 
Lastikler l1er hangi marka olur'ia olsun 

ihtiyat larak yalnız 

Lastiğini bulundu
rup kullanarak tec 
rübe ve netice
sini mukayese 
ediniz. 

I 

,---------------! EMVALi METRUKE 

FORT 

i LANA Tı I 
fc~erle Balat ara,ıııda lıeşdan kara batmış bir halde bulunan l'enerbahçc 'apurunıın 850 lira bedeli mukadder 

ve 1805 lira md<uh bedeli ihale ıle 8,i,929 tarihine musadil pazarte i giınti saat 15 <le icrnyı miızaıcdc>İ muka 
rrerdir tılıplerin teminat makhuzlarile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eı leme! ·ri. 

Devlet ~enıiryolları ve limanları uınnıni i~aresin~en: 1 

ı< J laziran 192•ıda mıın.ıka aıı 1<:ra olı.r.Jp ta vtrilcn fiat ylik
sek gortilt!l font boru ve tt:ferruaıı munaka>N ttkr:ır ro Ağu.-ıos 
ı<ı:.>•ı (\ıma~k>i ' ıu 'aat I fi da Ankarada \)Lvlet dcmiryoll:ırı 
l rr -nl i<larc i malzrnıc lidİrc<ındc icra cdilccekıir. 

\\f unnka-a ı :ı i-ti-ak cdrn:klt>rin tcklifkrini ı;aranıi mcktuplarile 
lıırlıktc mnkt'ır ~undc .. ıa: 1 S,JU a k:tclar l mıımi mLidıirluk kale
mıne tc,lim ctmckrı l.Uınıclır. 

. :\lunab a artnamclcri \nkarada D. vlet dcmır yolları, mal.ıeıne 
tlaırc,ınılen, l<tıınhulda 1 la)darp~ada !j.vydarpa~a mağazasından beş 
lira mukabili1111c tedank · · · • 

au ı 

\l<kaıihi ~liye muharnat komls· 
yonun<lan: 

.\lıılkiye mektebi ıalel,e>i için 
mubavaasına lüzum görtilen yerli 
malından olmak iizre 280·300 metre 
kumaş aleni munakasa u•ulivle mu
nakasaya konulmu~ıur. Talip olın
lann ~arairi anlamak Uzre Mülkiye 
mckı.bi mudüriyeıine ve lhale günil 
olan 7-7-29 pazar mihlnde fındık
lıda Güt.al san'.aılar akademisinde 
Y uksck mektepler muhaıebeclliglııde 
mu ha) aat komisyonunı muracut 
cylemelerl >< munıkısanın saaı 13 
ten 15 e kadu devam edecell iltn 

1 XZ'ib' [ -,.. 'ira, nt·#r 

,\ LEl\11 >AH ZAI >El.Eli 
\'API 'HL\IH 

Seri. luk~ karadeniz postası 

Millet '."apnııı 7 
1 cmmu;. 

Pazar µ111111 akşamı 
>a:ıt 18 de 

Sirkeci nhtımından hareketle 
[ Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
"am,un, l n) e, Ordu, Girernn, 
Trabizon, Rize J ye azimet ve 
(Surmene, \ akfıkcbir, Cörcle) 
iskelelerine de oıırnyarak a\ det 
cdtcektir. 

l\tııraraat mahali: [staubl 
:\leymenct hanı clıındaki yazı

hane. Telefon lstanbııl 1154 
........... ._ ... mırıl 

NAl\1 \'APL'RLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olan 

ADNAN ·r·~~~l:IY. 
2 inci P AZARTESl 
"ünll 16 da f .alat rıhtımın.lan hare
ketle lzmirc ' .ar.";'a:nb.'l 1tünü 
lzmircten Jsıanhıla hardm eder. 

Galata ( ;ıımruk brş1>ında Site 
Fran«·z hanında 1 ~ numarada L"mu
mi acanrnlığma müracaat. Telefon 
Beyoğlu: 1041 

:\lerkez Acentası; Galata knprü 
<]aşında. Aornııu 2~62 Şube 
acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbul 27 40 · 

TRiBZON LIHINCI POSUSI 
( Rc0itpa~a ) vapuru 8 

frmmuz Pazarıesi 12 de Galata 
rıhumından hareketle lnebolu, 
Samsun, Clrcson, Trabzon, Rize 
1 lopa ya gidecek ve döniişte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu, Gireson , 
Ordu, Cnye, ~amsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya posıası 
( Anafarta) vapuru 7 Temmuz 

Pazar 1 O da Galata rıhtımındıın 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve clönu~tc mezkCır 
iskelelerle. birlikte !)Viyan, :\1ar
maris, Sakız, Çanakkale, Gelf -
hnluva ull;ravarıık ~elccektır. 

ızJJır - Ma?sıı rü.·'al pi13lası 
ı \l.\11.\llTŞ~:\Kl:TPAŞA)va· 

puru 9 Temmw. Salı f 2dc Galata 
rıhtımından kalkarak çar~anba 
sabahı lzınire varacak ,.e o 
gtinün ak~amı 11.mirdcn kalkara 
Antalya, Alaiye, .\Tersine ~idecck 
Ta~ucu. Ana mor, :AIAiye, :\nıal
ya, lzmire uj!;rayarak gelecektir. 

YELKENCi 
VAPURLARI 

lzmir sör'ıl poılnsı 
Lüks ve İ t 
seri sme paşa vapuru 

7 Pazar günu su 
rmmuz tam 15 te 

G 1 t rıhumın- İ · a a a dın doğru zmıre 
hareket edecektir. 

TafellAt için Slrfteclde yelken
ci hanınQı kt,ln açentasını m!i
racaat fel. lıtanbul 1111 il 
ve Oalatada Merk~ rıhtım 

hanında Ctllpldl n Stafllopatl 
acantalıAuı,4 müracaat telefon 
Beyo µ 8114 

il . . 
NAKLiYE iHTiYACINIZ 

NE OLURSA OLSUN 

BUNU TA TMIN EDECEK BiR 

KAMYONU 
MUTLAKA VARDIR 

DOÇkam10 
n1emleketım 
her tarafı 
kuvvet ve 

lan1hklariy 
tanınmıştı 

• 

Türkiye için umumi vek~ll: 

KEMAL HALIL, MEHMET RİF AT ve ŞVREKASI 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyotlu lstlklAI caddeaı No 168 
Telefon Beyotlu 2124-Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yerlı 
Ayazpaf• Jandarma karakolu 
Tekıfon Beyotlu J7!Ht 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ankara; Zabıtçı zade ve ,urelılsı 
lzmtr; Mahmut Celılettln Bey 
Kayseri; Muhaddlszade Alim Bey 
Adana; Muharrem Hilmi Bey 
Oazlayıntap; Gllzel beyzade Hasan bıy 
Trabzon; Hacı Abbas ve mahtumları 

Dtyarbelllr ; Pll'ltıççlncla 
Edip Beyler 

Bur1a Nesuhl Eaat Bey 
SıllHIRD Eaat efoıdl zııdt Seyit Bilal 
Olre•on; lımall zade Vahit ve ,arelı 
lapırta ladbııh •lı1ı•tl 
Malatya: Badılı zade Tahir Bey 

Doktor Seyf e 
Her nevi cilt, frengi, yeni 
belsoğuklu.u, idrar darlığı 
iktidarı ağrısız en yeni v 
mutedil şeraitle tedavi e 

Babıtli cadı ' 7.;; "\fe;err 
karşısında. Her "'in <aii: 1 

..... - .. --... 1111 elsoğukliiğn r 
olanların nazan dikli 

Dr. Horhor 
Fennin en son usulile 

olarak e<ki ye yrni belso~u 

frengi, idrar darlığı. bel gev 
ve mesane Ye bilcümle kad 

MlZ~T l~UT~HtlBI 
haısızlıklan tedavı olunur. il 
Tokatlıyan yanında mektep 

---- lıııiNıiioiııi.Jiı5 lıiTiieiiil:•Iİİİl.•(iiıİ).•3İiılii5ii2-ııl 

Kullanışı suhhuktli, n a,rafı nispu kabul etme! cctk 

derectde az. uwn >eneler taııııri ihtivarnıdan 'arl',k, •erek · 
deny;. ve ıı;erek kara motorlarının en ı~iıkl'ınınl·li hi~· ~ıiphl i1. . 

«Nöyf eld Könke)) motorlarıdır. ::::t:!ç 

Tek ve çHt silindirli her talep edile, 1.k kuı nııt mot«r 
teslim olunabilir. 
Vekili Umum!: Türkiye Otomu bil hhtik, !ve traktör -irkı-ti 

, DOKTOR,. 

iZZET KA 
\eni " e>ki lıebo~uklııj!'ı 

razı cildi1e ıt lrenf(i elektril< 
en son Yesaiti Fenniye ile tcda 
Bahçckıpı ıekercı ilacı 

kar~ı•ınd•ki apartmanda 1 -1 
bl \! ı• kadar· 


